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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

ตามข้อประเมินรายด้าน มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อ

ประเมนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 7 8 

ค่า
น้ าหนัก 
(100) 

คะแนน 
ที่ได้ 

 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได้

จากการ
ประเมิน 

ด้านที่ 

๑ 6 10 15 5 8 100 6 75 50 233 44.60 
๒ 10 15 10 15     10 50 10.00 
๓ 25 15 10 25 25    20 100 20.00 
4 0 10 10      10 20 4.00 
5 10 10 10 10 10    10 50 10.00 

รวม         100 443 88.60 
สรุป: ระดับคุณภาพของสถานศึกษา 
         ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป) 
         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99) 
         ดี (ร้อยละ 60.00-69.99) 
         ปานกลาง (50.00-59.99) 
         ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

    1.1 ระดับรายด้านและรายการประเมิน 
          1.1.1 จากการประเมินรายด้าน ท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน 
คะแนนท่ีได้ในระดับสูงสุด คือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน มีคะแนนเป็น 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม
และจ าแนกเป็นรายการประเมิน มีคะแนนเป็น 25 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 100  ด้านปัจจัยพื้นฐาน โดย
ภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน มีคะแนนเป็น  50  คะแนนคิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมา คือ ด้าน
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการได้คะแนน 223 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.2 
และคะแนนต่ าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน ซึ่งมีคะแนนเป็น  20 
คะแนนคิดเป็นร้อยละ  40  
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    1.2 ระดับคุณภาพในระดับรายการประเมิน  
  ๑.2.๑  รายการท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ยอดเย่ียม”  จ านวน    4 รายการ 
  ๑.2.๒  รายการท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ดีเลิศ”  จ านวน    - รายการ 
  ๑.2.๓  รายการท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ดี”   จ านวน    - รายการ 
  ๑.2.๔  รายการท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ปานกลาง”  จ านวน     รายการ 
  ๑.2.๕  รายการท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ก าลังพัฒนา” จ านวน    1 รายการ 

  1.3 จุดเด่น  
          วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจมีความดีเด่นในการเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอันเป็นผลมาจากการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 นี้ ท าให้นักเรียนระดับ ปวส. ได้รับ
รางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษาผู้มีผลงานเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ผ่านสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ านวน 1 คน และ ได้รับรางวัลพระราชทานผ่าน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับ ปวส. จ านวน  1  คน วิทยาลัยได้จัดให้
มีการวางแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) มีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอย่าง รวดเร็ว มีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีชัดเจน ใช้หลักการบริหารจัดการโดยสถานศึกษาเป็นฐาน มีการ
กระจายอ านาจในการตัดสินใจและการปฏิบัติต่อผู้น าในระดับและกลุ่มงานต่างๆ (distributed/hybrid 
leadership) ท่ีชัดเจน เพียงพอ น าไปสู่และพัฒนาเอกลักษณ์วิทยาลัยได้ตามท่ีก าหนด ทักษะชีวิต จิตอาสา 
ภาวะผู้น า และคุณธรรมน าความรู้  โดยวิทยาลัยมีผลงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมากและหลากหลาย นอกจากนี้  ยัง
พัฒนา อบรม ปลูกฝังอัตลักษณ์ของผู้เรียนด้วยคุณธรรม อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  โดยความ
อนุเคราะห์ของภาคีเครือข่าย คือ มูลนิธิธรรมดีได้ดี และเครือข่ายอื่นๆ ท้ังนี้ ผลจากการด าเนินงานโดยรวมมา
จากการก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
การก ากับ ควบคุม ติดตาม นิเทศในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง ก่อนน าไปสู่การตรวจสอบ วัดและ
ประเมินงานรอบด้าน ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน เทียบกับเกณฑ์และเปูาหมายท่ีก าหนด มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 1.4 จุดที่ควรพัฒนา  

          วิทยาลัยมีภาคีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง ท้ังท่ีเป็นองค์กร หน่วยงานจากภาครั ฐและเอกชน และภาค
ประชาชน ท้ังในและต่างประเทศ จึงควรใช้ภาคีเครือข่ายเหล่านี้มาช่วยพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ด้านต่างๆ อาทิ อัตราส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับนักเรียน นักศึกษาแรกเข้า  ยกระดับผลผลการ
ทดสอบ V-NET ซึ่งโดยเฉล่ียรวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับประเทศ แม้ว่าการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจะอยู่
ในระดับดีแต่ก็ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะมากขึ้นท้ังในด้านการเป็นคนดี มีปัญญาและพึ่งพาตนเองได้  

 1.5 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจควรจัดให้มีระบบการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าเรียน 
โดยเฉพาะความพร้อมในวิชาพื้นฐานท้ังภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ และหลังการสอน
ทุกครั้ง/คาบควรทดสอบด้วยแบบทดสอบ V-NET หรือข้อทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หรือแบบทดสอบท่ี
มีจุดประสงค์การเรียนรู้ใกล้เคียงกับเนื้อหาบทเรียน จ านวน ๓-๕ ข้อ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนัก คุ้นเคย
และต่ืนตัวกับการวัด ประเมินผลการเรียนโดยต่อเนื่อง และก าหนดระบบการายงานผลและข้อมูลท่ีจ าเป็นจาก
ฝุายงาน/กลุ่มงานบางส่วนส าหรับการติดตามพัฒนา ก ากับ และการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม  
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสถานประกอบการ 
    2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจก าหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นกรรมการบริหารวิทยาลัย มีสิทธิ์ มีเสียงในการเสนอแนะข้อควรปรับปรุงต่างๆ 
 2.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจก าหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับรายวิชา 
 2.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจก าหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา การด าเนินงานตามแผน การติดตาม ตรวจสอบ การวัด ประเมินผล 
และการปรับปรุงผลการด าเนินงานทุกระดับ 
 2.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจก าหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมในก าการประชาสัมพันธ์ในระบบการบริหารจัดการและผลการด าเนินงานท้ังระบบ ทุกช่องทาง 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 3.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยครบถ้วน 
 3.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจด าเนินการให้มีระบบการเรียนรู้ ระบบกิจกรรมและระบบการดูแล
ช่วยเหลือท่ีพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนตามนโยบายและแนวทางของหน่วย
เหนือ 
 3.3 วิทยาลัยด าเนินการระบบแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยโครงการต่างๆ เช่น โครงการผู้มีรายได้
ระหว่างเรียน เพื่อเพิ่มเปูาหมายด้านปริมาณส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 3.4 วิทยาลัยด าเนินการให้มี โครงการ/กิจกรรมชมรม To Be Number One อย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
    โครงการ/กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
   4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ สภาพปัจจุบันทางสังคมท าให้เยาวชนอยู่ในท่ามกลางความสุ่มเส่ียงท่ีจะ
หล่อหลอมพฤติกรรมให้เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมประเทศชาติ 
 4.2 วัตถุประสงค์ส าคัญ คือ จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง  
ด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนและสังคมรอบข้างช่วยปูองกันและคุ้มครองจากภาวะสุ่มเส่ียงต่างๆ และ 
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนนาตนเองและสังคม  
 4.3 ศึกษาจากตัวอย่างผู้ส าเร็จ แต่งต้ังคณะท างาน ประสานเครือข่าย  วางแผนด าเนินงาน  ประเมินผล/
ศึกษาเปรียบเทียบ ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ความส าเร็จ 
 4.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ คือ ก่อให้เกิดความต่ืนตัวในทุกๆ  ด้าน ในวิทยาลัย การตื่นตัวของสังคม ผู้เกี่ยวข้อง 
ในการเข้ามามีส่วนพัฒนาเยาวชน บุตรหลานให้พ้นจากภัยส่ิงเสพติดต่างๆ  และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้ัง
ตนเองและผู้อื่น   
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๒.๑  ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสถานศึกษา 
 2.1.1   ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  [รหัสสถานศึกษา 133๖๑๐๐๐๒๔] 

ได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง  วันท่ี      ๙       เดือน       สิงหาคม         พ.ศ.       ๒๕2๒              
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี      ๑๐๗ก/๑๑๘        หมู่ท่ี       -      ถนน       ชัยประสิทธิ์             
แขวง/ต าบล            ในเมือง                เขต/อ าเภอ       ในเมืองชัยภูม ิ                          

จังหวัด                  ชัยภูมิ                 เขตรหัสไปรษณีย์           ๓๖๐๐๐                        
โทรศัพท์        ๐-๔๔๘๑-๑๓๓๑             โทรสาร           ๐๔๔๘-๓๐๓๘๖                        

E-mail        cbac@thaimail.com         Website    www.c-bac.ac.th                
สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                               

        2.1.2  ประวัติสถานศึกษา 
       ประวัติ : วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2522   โดยคณะ

ผู้ก่อต้ังและผู้บริหาร คือ อาจารย์ ดร.กุณฑล  ไชยเศรษฐ อาจารย์วลัยพันธ์  กองจันทร์ คุณรัศมี  ทองศรีพงษ์ 
และ พ.ต.ต.จ านงค์ ตันไพบูลย์  มีอาคารเรียน 3 หลัง เริ่มมีนักเรียน นักศึกษา จ านวน 315 คน  ซึ่ง เป็น
นักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม  และช่างอุตสาหกรรม โดยมีช่ือเดิม เมื่อครั้งก่อตั้งว่า “โรงเรียนชัยภูมิพณิชย
การ–ช่างกลวิจิตรศิลป์”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้เปล่ียนช่ือ เป็น “โรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค”  ซึ่งเปิดท า
การสอนเฉพาะประเภทวิชาพาณิชยกรรม และบริหารธุรกิจ ปี พ.ศ. 2545 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ” จนกระท่ังปี 2554  ได้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ” และมีช่ือเรียก
เป็นภาษาอังกฤษ ว่า Chaiyaphum Business Administration Technology College  โดยยังคงใช้ช่ือย่อ  
C-BAC จนถึงปัจจุบัน เปิดท าการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม  บริหารธุรกิจ             
ช่างอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ภายใต้การถือใบอนุญาตของ อาจารย์วลัยพันธ์ กองจันทร์  
โดยมี ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ เป็นผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 
 2.1.3  การจัดการศึกษา 
          1)  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   
                       วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  เปิดท าการเรียนการสอน  2  ระดับคือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ดังนี้ 
        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เปิดสอน  4 สาขาวิชา 
                  (1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
                       สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานยานยนต์ 
                  (2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
                       สาขาวิชาการบัญชี      สาขางานการบัญชี 
                       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                  (3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
                       สาขาวิชาการโรงแรม    สาขางานการโรงแรม 
 

mailto:cbac@thaimail.com


๕ 
 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน  4 สาขาวิชา 
      (1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
                       สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
                  (2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
                       สาขาวิชาการบัญชี       
                       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
                  (3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
                       สาขาวิชาการโรงแรม    สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 

 ข้อมูลปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 ปรัชญา 
 “ส านึกคุณธรรม ปัญญาเลิศล้ า มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล ทักษะควบคู่ สู่ชีวิตใหม่ ธุรกิจสดใส     
เพื่อไทยพัฒนา ” 

 อัตลักษณ ์
 อิทธิบาท ๔ ได้แก่  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  และวิมังสา  

 เอกลักษณ ์
 “ทักษะชีวิต  จิตอาสา  ภาวะผู้น า  คุณธรรมน าความรู้”           

        2.1.4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
               สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

            สภาพชุมชน 
     ย่านธุรกิจการค้า     

   ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน  

   ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน   

สภาพเศรษฐกิจ 

     ย่านธุรกิจการค้า 

             สภาพสังคม 

     ย่านธุรกิจการค้า     

   ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน  
   ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน   

 
 

 
 
 
 



๖ 
 

๒.๒  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
        ๒.๒.๑  โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย /แผนก/งาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖1 

ฝ่ายวิชาการ/ทะเบียนวัดผล 
๑. นางยุพิน พรมเมืองเก่า 
๒. นางสาวสุภาวดี ดีเพ็ง 
๓. นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว 
๔. นางสาวประพาพร  มั่นคง 
๕. นายหฤษชน เพ็งชัยภูมิ 

 

 
 
 
 

 

งานการเงิน/บัญช ี
๑. นายธวัชชัย วรสุนทร 
๒. นางสาวธนัชญา พันธุ์รังกา 
๓. นางสาวถิระดา คล้ายคลึง 

 
 
 
 
 

 

งานสัมพันธ์ชุมชน 
๑. นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
๒. นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
๓. นายวราวุธ  นธิิธนมิตร 
๔. นางสาววรินทร นนท์ขุนทด 
5. นางสาวรมณี  รักลาภยศ 

 
 
 

 

งานส่งเสริมพฤติกรรม 
๑. นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
๒. นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓. นายต่อวัย  จุลอักษร 
๔. นายชาญชัย รองพล 
๕. นายศักดิ์สิทธิ ์ ปรเมศวร์โยธิน 
๖. นางสาวสุภัทชา ศรีนาคสุข 
๗. นายณัฐณรงค์ธร  พุทธชาล ี
8. นายวายุ  ลาเกิด 

 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ ์
๒. นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 

 

 
 
 

 

งานธุรการ/บุคคล 
๑. นางสาวศิริพร ศักดิ์สุวรรณ 
๒. จินตหรา  ลาภมาก 
๓. นางสาวพิรพิมพ์  ทั่งพรม 

 
 

 
 
 
 

 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ 
๑. นางสาวธัญญาวรรณ ก้านศรี 

 
 
 
 
 

 

งานกิจกรรม 
๑. นางสาวรสลิน จันทรา 
๒. นางสาวสาวิตร ี อาจสุข 
 

 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางนิรมล  ค่ายสงคราม 

 
 
 
 
 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นางภารวี   ผิวอ่อน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 

 
 
 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 

 
 

 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับใบอนุญาต 
นางวลัยพันธ์  กองจันทร์ 

 
 
 
 
 

 

ผู้จัดการ 
ดร.ฐิตารีย์  ไชยเศรษฐ 

 
 ผู้อ านวยการ 

ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
 

 

คณะกรรมการภาคี ๔  ฝ่าย 
 
 
 
 
 

 
นายทะเบียน 

นางภารวี  ผิวอ่อน 
 

 



๗ 
 

 

๒.๒.2  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นางวลัยพันธ์          กองจันทร์      ประธานกรรมการ 
๒ พระอาจารย์พินทุ    มหาปัญโย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓ นายสากล             บุญเนาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔ นางคนึง               ศรีวชิรทานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ นายอานันท์          รองพล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖ นายสมชัย             เคนจัตุรัส ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗ นายสุพิน              ศรวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘ นายสาโรตม์          ศิโรตมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙ นายวิมล              วีระโจง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐ นายรัฐการ            ด่านสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑ นายสมเกียรติ       คงกะพี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒ นายพรพิทักข์        รัตนสุนทรสิทธิ์ ผู้แทนครู 
๑๓ นางพยงค์             เมตตา ผู้แทนผู้ปกครอง 
๑๔ ดร.ฐิตารีย์            ไชยเศรษฐ กรรมการ 
๑๕ นายศุภวิชญ์          สังสุทธิพงศ์ กรรมการ 
๑๖ นางภารวี             ผิวอ่อน กรรมการ 
17 นางนิรมล            ค่ายสงคราม กรรมการ 
18 นางสาวอารีรัตน์     ลมสูงเนิน กรรมการ 
19 นางสาวนิตยา        มณฑาทิพย์ กรรมการ 
20 ดร.อรอุมา            ไชยเศรษฐ กรรมการ/ผู้จัดการ/และเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพคร ู
นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธ์ิ 

 
 
 
 
 

 



๘ 

 

๒.3  ข้อมูลสถานศึกษา 

  ข้อมูลผู้เรียน 

  ๒.3.1  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ  สาขางาน และช้ันปี  ปีการศึกษา  2561 

      ระดับ/สาขางาน 
ชั้นป ี รวม 

๑ ๒ ๓ 
ระดับชั้น ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 

 
40 

 
29 

 
25 

 
94 

- สาขาวิชาการบัญชี 16 21 24 61 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 26 32 91 
- สาขาวิชาการโรงแรม    50 78 68 196 
รวม 139 154 149 442 
ระดับ  ปวส.     
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 17 13 0 30 
-  สาขาวิชาการบัญชี 36 41 0 77 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 40 0 83 
-  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 14 23 0 37 
รวม 110 117 0 227 

รวมทั้งหมด 669 
 
 ๒.3.2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา/ทวิภาคี) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นป ี

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ระดับ ปวช.       
- สาขางานยานยนต์ 0 0 0 0 
- สาขาวิชาการบัญชี 0 0 0 0 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 
-  สาขาวิชาการโรงแรม 0 0 0 0 
รวม 0 0 0 0 
ระดับ  ปวส.     
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 0 0  0 
-  สาขาวิชาการบัญชี 0 0  0 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0  0 
-  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 0 0  0 
รวม 0 0  0 
รวมทั้งหมด 0 0  0 

 
 



๙ 

 

  ๒.3.3  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

  ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.  73 48 65.75 
ปวส. 125 109 87.20 

รวมทั้งหมด 189 157 79.29 
 
  ๒.3.4  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชัน้ แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.  77 50 64.94 
ปวส. 129 81 62.79 

รวมทั้งหมด 206 131 63.59 
  
 ข้อมูลบุคลากร 
 2.3.5 จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

6 6 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับ
การรับรอง 

24 24 24 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 0 0 0 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 4 0 4 
เจ้าหน้าท่ี 6 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

5 - - 

รวม ครู 28 24 28 
รวมทั้งสิ้น 45 24 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
     2.3.6  จ านวนครู/จ าแนนกตามแผนกวิชา /สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชา ช่างยนต์ 
- สาขางาน งานยานยนต์ 

 
 
 

5 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

   
 
 

2 

 
 
 

3 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
- สาขาวิชาการโรงแรม    
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แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร
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ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม 
 - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม    
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  2.3.7  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 1 1 2 
พาณิชยกรรม 2 2 4 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 4 4 8 
 
 2.3.8 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 4 
อาคารปฏิบัติการ 2 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 1 
รวมทั้งสิ้น 9 
     
  2.3.9 ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 9,379,567.37 
งบด าเนินงาน 5,303,000.00 
งบลงทุน 4,000,000.00 
งบเงินอุดหนุน 7,893,730.24 
งบรายจ่ายอื่น 437,377.08 
รวมทัง้สิ้น 17,634,107.32 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา  

 2.4.1  ปรัชญา วิทยาลัยก าหนดปรัชญาไว้ว่า :  ส านึกคุณธรรม  ปัญญาเลิศล้ า 
มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล  ทักษะควบคู่  สู่ชีวิตใหม่  ธุรกิจสดใสเพื่อไทยพัฒนา 

         โดยมีค าอธิบายปรัชญา เป็นดังต่อไปนี้ 

    ส านึกคุณธรรม :   
    ผู้เรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตส านึก มีความาตระหนักต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ประพฤติตนอยู่
ภายในกรอบของศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรมอันดีตามวิถีแห่งสังคม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

   ปัญญาเลิศล้ า : 
   ผู้เรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะอันเป็นความรู้ เจตคติ สะท้อนถึงสติปัญญาในทางวิชาการท้ัง 
ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความรู้ประกอบอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น       
อันส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้จริงได้ท้ังในขณะและหลังจากส าเร็จการศึกษา 

  มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล : 
  ผู้เรียนต้องสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี   
มีคุณลักษณะท่ีเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อื่น รู้ จักการวางตนท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ สามารถร่วมการท างานเป็น
คณะ/เป็นทีมกับผู้อื่นได้  ดังค าขวัญ “ไหว้งาม ยิ้มสยาม ถามไถ่”  

 ทักษะควบคู่ : 
 ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับกึ่งฝีมือ จนถึงระดับฝีมือ 
มาตรฐานวิชาชีพ  น าความสามารถท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   การประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 สู่ชีวิตใหม่ : 
 ผู้เรียนต้องมีอนาคตท่ีดีภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยการน าคุณลักษณะท่ีได้รับการอบรม 
ส่ังสอน การฝึกฝนจากวิทยาลัยไปใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ของครอบครัวอย่างมีความสุข 
ตามศักยภาพของตน  

 ธุรกิจสดใส : 
 ผู้เรียนต้องน าความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณลักษณะต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้แก่ตนเอง 
ให้เกิดนวัตกรรม  แนวความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการของสังคม 
องค์กร ท่ีท างาน หรือการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างจริงจัง จนได้ผลส าเร็จตามท่ีพึงประสงค์  มีธุรกิจการงานท่ี
สดใส  ก้าวหน้าตลอดไป 

 เพื่อไทยพัฒนา : 
 ผู้เรียนทุกคนล้วนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญของประเทศชาติ อันจะเป็นก าลังในการ 
พัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   
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2.4.2 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : ผู้เรียนสะท้อนถึงคุณลักษณะส าคัญตามคุณธรรมและจริยธรรม
ตามปทัสฐานของสังคมและสมรรถนะของผู้ท างานหรือประกอบการอาชีวศึกษาตามระดับช้ัน คือ อิทธิบาท ๔ 
ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา  

  ค าอธิบาย: นักเรียน นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
พึงสะท้อนถึงพฤติกรรมตามหลักธรรม “อิทธิบาท ๔” หรือ คุณธรรม หรือความเช่ืออื่นๆ ท่ีประกอบด้วย ฉันทะ 
ความพึงพอใจ ชอบใจ คือการมีปัญญาหรือความรู้อย่างเพียงพอท่ีจะตัดสินใจ ก าหนดกิจกรรม งานหรือ
ประกอบการใดๆ อันเป็นเปูาหมายท้ังการเรียน การงานและชีวิต ถึงพร้อมด้วยวิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรที่
จะปฏิบัติ ด าเนินการด้วยสมรรถนะท่ีเป็นความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อใช้วิธีการต่างๆ ท าให้บรรลุเปูาหมายของ
การท่ีท า กิจกรรมหรืองานนัน้ๆ  จิตตะ คือความต้ังจิตรับรู้ ฝักใฝุ ใส่ใจ สนใจ มุ่งมั่น มีเปูาประสงค์ท่ีก าหนดอยู่
ในใจโดยชัดเจนเสมอ และวิมังสา การใช้ปัญญาไตร่ตรองหาเหตุและผลของเปูาหมายท่ีก าหนด กระบวนการ 
วิธีการท่ีและผลแห่งกิจท่ีท านั้นๆ อย่างสม่ าเสมอ    

 2.4.3   เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
 ทักษะชีวิต  จิตอาสา  ภาวะผู้น า  คุณธรรมน าความรู้” 
 ทักษะชีวิต : ทักษะชีวิต เป็นกลุ่มทักษะท่ีไม่ใช่ทักษะทางปัญญา (non-cognitive skills). หมายถึง 
ความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา ท่ีจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการทักษะเพื่อใช้ในการเผชิญ
สถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้ในอนาคต ทักษะ
ชีวิตจะมีส่วนช่วยให้วัยรุ่นสามารถน าความรู้ในเรื่องต่างๆ  มาเช่ือมโยงกับทัศนคติ ผ่านการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรอง
ถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น และตัดสินใจปฏิบัติในส่ิงท่ีเหมาะสมได้ ซึ่งจ าเป็นอย่างมากในเรื่องของการดูแลสุขภาพ  
การปูองกันการติดเช่ือเอซไอวี (HIV) ยาเสพติด  การท้องไม่พร้อม  ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ   
ท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และรับมือกับปัญหาและความเปล่ียนแปลงต่างๆ  
ได้ 
    การตัดสินใจ – สามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ  ในชีวิตได้อย่างรอบคอบ 
    การแก้ปัญหา – สามารถในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิด
ความเครียด  
        การคิดวิเคราะห์ – สามารถในการวิเคราะห์  แยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์
ต่าง ๆ  รอบตัวได้ 
    การคิดสร้างสรรค์ – ช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยคิดสร้างสรรค์ เพื่อค้นหา
ทางเลือกต่าง ๆ  และผลท่ีจะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก และสามารถน าประสบการณ์มาปรับใช้ ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
    การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ – เป็นความสามารถในการใช้ค าพูด และท่าทางเพื่อแสดงออก 
ถึงความคิดและความรู้สึกของตนเอง เช่น การแสดงความคิดเห็น ความต้องการความช่ืนชม  การขอร้อง  
การเจรจา ต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ 
   การสร้างสัมพันธภาพ – สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และรักษา 
ความสัมพันธ์นั้นไวไ้ด้ 
   การตระหนักรู้ในตน – รู้จักและเข้าใจในตนเอง เช่น รู้ข้อดี ข้อเสียของตนเอง  
รู้ความต้องการ และส่ิงท่ีไม่ต้องการของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้รู้ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียด  
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
 



๑๔ 

 

 
   ความเห็นใจผู้อื่น – เข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน 
ความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเช่ือ สีผิว อาชีพ ฯลฯ  เข้าใจความรู้สึก และยอมรับบุคคล
อื่นท่ีต่างจากตนเอง 
    การจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ  รับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์ มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมอย่างไร รู้วธิีจัดการกับอารมณ์โกรธหรือโศกเศร้าท่ีส่งผลต่อทางลบต่อร่างกาย และจิตใจได้ 
   การจัดการกับความเครียด – รับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียดและ
แนวทางในการควบคุมระดับความเครียด  

   จิตอาสา : จิตอาสา คือ คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีจิตใจและการปฏิบัติตนในฐานะการ
เป็นผู้ให้แก่บุคคล ชุมชนและสังคมส่วนรวม ต้ังแต่การให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย แรงความคิด หรือให้
ส่ิงของ ให้เงิน ซึ่งเป็นการเสียสละ ส่ิงท่ีตนเองมี รวมท้ังเวลา ท้ังนี้ นอกจากผู้อื่นจะได้รับประโชยน์แล้ว ส่วนหนึ่ง
ยังจะเป็นการฝึกฝนในการลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองของผู้ให้ 
  ภาวะผู้น า : หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียน นกัศึกษา ท่ีสามารถกระตุ้นน าประพฤติ  
น าปฏิบัติการ และช้ีน าให้บุคคลอื่นมีความกระตือรือร้น เต็มใจกระท าในส่ิงท่ีเขาต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์ 
และเปูาหมายของกลุ่ม ชมรม องค์กร ฯลฯ  เป็นส าคัญ 

 คุณธรรมน าความรู้ : กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ 
สร้างเสริมคุณธรรม เช่น แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  การทดลองท างาน การฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น การศึกษาค้นคว้า การแลกเปล่ียนข้อมูล และข้อคนพบระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
หรือระหว่างผู้เรียนกับผู้รู้ กระบวนการเหล่านี้ จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีสมรรถนะตาม
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานทางการศึกษา ในขณะท่ีกระบวนการเรียนรู้ ก็สามารถพัฒนาคุณธรรมให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียนได้โดยไม่ต้องมีวิชาคุณธรรมให้เรียนเป็นพิเศษ เพราะคุณธรรมท่ีพึงประสงค์สามารถสร้างให้เกิดได้ ผ่าน
กระบวนการปฏิบัติงาน ท้ังงานส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การเรียนรู้ที่ดีจึงควรเป็นการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานต่าง ๆ  ด้วยตนเอง เพราะการท างานร่วมกับผู้อื่น เขาต้องเรียนรู้เรื่องความ
รับผิดชอบ ความาตรงต่อเวลา ความอดทน เสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต ต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ  ถ้าเขาได้
ท ามาก ๆ  ก็จะสานก่อเป็นเจตคติ เป็นความเช่ือ และถ้านักเรียน นักศึกษาปฏิบัติอยู่เสมอก็จะเป็นความเคยชิน 
และกลายเป็นส านึกถาวรที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอ 

 2.4.4   ค าขวัญ 
 “ไหว้งาม ยิ้มสยาม ถามไถ่” 

 2.4.5  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
       ๑. การวางแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
                    (๑)  แต่งต้ังคณะท างานจากฝุายงานต่างๆ เพื่อส ารวจสภาพปัจจุบัน ด้วยการทบทวนธรรมนูญ/
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา มาตรฐาน ข้อก าหนดและด้านท่ีเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ รวบรวมขอ้มูลท่ี
เกี่ยวข้องท้ังในเชิงกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน จ านวนนกัเรียน นักศึกษา จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร งาน 
โครงการ กิจกรรม ผลการด าเนินงานในทุกมิติ ท้ังท่ีเป็นวัตถุประสงค์ เปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ และตัว
บ่งช้ีความส าเร็จ 
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                     (๒)  ก าหนดสภาพปัญหา ด้วยการเทียบเคียงสภาพที่เกิดข้ึนจริง กับ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย
เชิงปริมาณและคุณภาพ และตัวบ่งช้ีความส าเร็จ นิยามและท าความเข้าใจโครงสร้างตัวแปรของปัญหา ระบุ
สาเหตุ จุดวิกฤต(Critical Points) และแนวทางส าคัญเพื่อก าหนดประเด็นภารกิจ และระยะเวลาส าหรับการ
แก้ไขในแต่ละปัญหา  
                    (๓)  จัดท าร่างและเขียนโครงการตามนิยามปัญหาและภารกิจ ตรวจสอบ ก าหนดรหัสประจ า
โครงการ/งาน/กิจกรรม เสนอผู้บริหารตามล าดับเพื่ออนุมัติในหลักการ                     
 (๔)  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (๕)  จัดท าปฏิทินตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบจากฝุายต่างๆ น าเสนอคณะผู้บริหาร
เพื่ออนุมัติ 
                    (๖)  ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ก ากับ ติดตาม วัด/ประเมิน และสรุปผล 
                    (๗)  รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน      
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ภาพ ๑  ระบบการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ส ารวจสภาพ
ปัจจุบัน  

- แต่งต้ังคณะ   
ท างานจากฝ่ายงาน
ต่างๆ  
- ส ารวจสภาพ
ปัจจุบัน ด้วยการ
ทบทวนธรรมนูญ/
แผนกลยุทธ์ 
สถานศึกษา 
มาตรฐาน 
ข้อก าหนดและตัว
บ่งชี้ที่เก่ียวข้องใน
การประกันคุณภาพ  
- รวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องทั้งในเชิง
กายภาพ โครงสร้าง
พื้นฐาน จ านวน
นักเรียน นักศึกษา 
จ านวนผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร งาน 
โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
ในทุกมิติ ทั้งที่เป็น
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ และตัว
บ่งชี้ความส าเร็จ   

 

ก าหนด
ระดับปัญหา 

ร่าง/เขียน
โครงการ 

พิจารณา
โครงการ 

จัดท าปฏทินิ
งาน/โครงการ 

ด าเนินงาน/
โครงการ 

ควบคุม/ตรวจสอบ/ประเมิน/สรปุ-รายงานผล/แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ ์

- ก าหนด
สภาพปัญหา 
ด้วยการ
เทียบเคียง
สภาพที่เกิดขึ้น
จริงกับ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ และ
ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ  
- นิยามและท า
ความเข้าใจ
โครงสร้างตัว
แปรของปัญหา 
ระบุสาเหตุ จุด
วิกฤต(Critical 
Points) และ
แนวทางส าคัญ 
- ก าหนด
ประเด็น
ภารกิจ และ
ระยะเวลา
ส าหรับการ
แก้ไขในแต่ละ
ปัญหา  

 

- จัดท าร่างและ
เขียนโครงการ
ตามนิยาม
ปัญหาและ
ภารกิจ  
- ตรวจสอบ 
ก าหนดรหัส
ประจ า
โครงการ/งาน/
กิจกรรม  
- เสนอผู้บริหาร
ตามล าดับเพื่อ
อนุมัติใน
หลักการ 

- ประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการ
วิทยาลัย เพื่อ
ขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

- จัดท าปฏิทิน
ตามงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 
 - ตรวจสอบ
จากฝ่ายต่างๆ 
-  เสนอคณะ
ผู้บริหารเพื่อ
อนุมัติ 
 

- ด าเนินงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ก ากับ 
ติดตาม วัด/
ประเมนิ และ
สรุปผล 
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2.4.6 แผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2561 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ./ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการงบประมาณส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา (A) 
A ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา (A)    

A1.1 งานพัฒนา/ฝีกอบรม 2,000.00 มฐ. ปด. 2.1 อ.พินกรณ์ 
A1.2 งานระบบการติดตามและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

16,000.00 ทุก มฐ. และ 
ปด. 

อ.พินกรณ์ 

A1.3 งานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 5,000.00 ทุก มฐ. และ 
ปด. 

อ.พินกรณ์ 

A1.4 งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 3,000.00 ทุก มฐ. และ 
ปด. 

อ.พินกรณ์ 

A1.5 งานสารบรรณ 3,000.00 มฐ. 2 ปด. 
2.3 

อ.พินกรณ์ 

A1.6 งานจัดท าปฏิทิน และแผนปฏิบัติการ 
        งบประมาณประจ าปี 

1,000.00 มฐ. 2 ปด. 
2.3 มฐ. 2 
ปด.2.4 

อ.พินกรณ์ 

รวมงบประมาณส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(บาท) 

30,000.00  อ.พินกรณ์ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ/ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการงบประมาณฝ่ายวิชาการ (B,C,D,E,) 
B งานวิชาการ (B) 

B1 แผนงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน    

     B1.1 งานหลักสูตรการเรียน การสอน 3,000.00 มฐ. 2 ปด. 2.1 อ.อารีรัตน์ 

     B1.2 แผนการสอน 5,000.00 มฐ. 2 ปด. 2.1 อ.อารีรัตน์ 

     B1.3 งานส่ือการเรียน การสอน 2,000.00 มฐ. 2 ปด. 2.2 อ.หฤษชน 

     B1.4 งานนิเทศการสอน 2,000.00 มฐ. 2 ปด. 2.2 อ.อารีรัตน์ 
รวมงบประมาณแผนงานหลักสูตรและการสอน 
(บาท) 

12,000.00   

B2 แผนงานส่งเสริมวิชาการ    

     B2.1 โครงการปฐนนิเทศ นักเรียน นักศึกษา  
              และผู้ปกครอง 

10,000.00 มฐ. 1 ปด. 
1.1,1.2,1.3 

อ.พรรณนิภา 

     B2.2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 5,000.00 มฐ. 1 ปด. 1.3 อ.หฤษชน 
     B2.3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 100,000.00 มฐ. 1 ปด. 

1.1,1.2,1.3 
อ.พรรณนิภา 

     B2.4 โครงการสนับสนุนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
             และวิจัย 

280,000.00 มฐ. 1 ปด. 
1.1,1.2,1.3 
มฐ. 3 ปด.3.2 

อ.ประพาพร 

     B2.5 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกประจ าสาขา 1,100,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.หฤษชน 
รวมงบประมาณแผนงานส่งเสริมวิชาการ (บาท) 1,495,000.00   

B3 แผนงานพัฒนาระบบการเรียนการสอน    

      B3.1 ระบบการเรียน การสอนทวิศึกษา 100,000.00 มฐ. 2 ปด. 2.3
มฐ.3 ปด. 3.1 

อ.พรพิทักข์/ 
อ.ศิริพร 

       B3.2 ระบบการเรียน การสอนทวิภาคี 10,000.00 มฐ.2  
ปด. 2.2, 2.4 

อ.สุภาวดี 

       B3.3 งานฝึกงาน/ฝีกอาชีพ 10,000.00 มฐ.1 ปด.
1.1,1.2,1.3 

อ.อารีรัตน์ 

รวมงบประมาณแผนงานพัฒนาระบบการเรียน 
การสอน 

120,000.00   

รวมงบประมาณงานวิชาการ (บาท) 1,627,000.00   
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ/ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

C ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด (C) 
 C1  แผนงานระบบห้องสมุด    

      C1.1  งานจัดหาหนังสือ 5,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.ศิริพร 
      C1.2  โครงการพฒันาปรับปรุงห้องสมุด 
               ครบวงจร 

30,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.ศิริพร 

รวมงบประมาณงานศูนย์วิทยบริการ(บาท) 35,000.00   
D งานทะเบียนและวัดผล (D) 
 D1 แผนงานทะเบียนนักเรียน นักศึกษา    

     D1.1  งานจัดท าทะเบียนประวัตินักเรียน  
              นักศึกษา 

30,000.00 มฐ. ปด. 2.3 อ.สุภาวดี 

      D1.2  งานเทียบโอนผลการเรียน        
2,000.00 

มฐ.1 ปด. 1.1, 
1.2, 1.3 อ. พรรณนิภา 

      D1.3  งานจัดท าหลักฐานการศึกษา 20,000.00 มฐ.1 ปด. 1.1, 
1.3 

อ. ยุพิน 

รวมงบประมาณแผนงานระบบข้อมูลนักเรียน
นักศึกษา(บาท) 

52,000.00   

D2 แผนงานวัดผลประเมินผล    
     D2.1 งานจัดสอบประจ าภาคเรียน      

10,000.00 
มฐ.1 ปด. 1.1, 
1.2, 1.3 

อ. สุภาวดี/ 
อ. ประพาพร 

     D2.2  งานจัดสอบวัดระดับคุณภาพนักเรียน  
              นักศึกษา 

50,000.00 มฐ.1 ปด. 1.1, 
1.2, 1.3 

อ. ประพาพร/ 
อ. หฤษชน 

     D2.3  งานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จ 
              การศึกษา 

       
2,000.00 

มฐ.1 ปด. 1.1, 
1.2, 1.3 

อ. ยุพิน/ 
อ. สุภาวดี 

รวมงบประมาณแผนงานวัดผลประเมินผล 62,000.00   
D3 แผนงานส่งเสริมงานวัดผลประเมินผล    
     D3.1 โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่
ผู้ส าเร็จ 
             การศึกษา 

150,000.00 มฐ.1 ปด. 1.3 

อ. ยุพิน 
รวมงบประมาณแผนงานส่งเสริมงานวัดผล
ประเมินผล 

150,000.00   

รวมงบประมาณงานทะเบียนและวัดผล(บาท) 237,000.00   
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ/ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

E งานบริหารงานทั่วไปและบุคลากร(E) 
 E1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

      E1.1  งานสารบรรณ      10,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.พิรพิมพ ์
      E1.2  งานทะเบียนเกียรติบัตร        3,000.00  มฐ.3 ปด. 3.1 อ.พิรพิมพ ์
      E1.3  งานบันทึกการประชุมบุคลากรประจ าเดือน      10,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.จินตหรา 
      E1.4  งานจัดซื้อวัสดุส่ิงพิมพ์และซ่อมบ ารุง 
               เครื่องใช้ ส านักงานประจ าฝุาย 

     50,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.จินตหรา 

รวมงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป     73,000.00    

E2  แผนงานบุคลากร    
     E2.1  งานทะเบียนประวัติบุคลากร        3,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3

มฐ.3 ปด. 3.1 
อ.จินตหรา 

     E2.2  งานพัฒนาบุคลากร    200,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 
มฐ.3 ปด. 3.1 

อ. จินตหรา 

     E2.3  งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
             บุคลากร 

     50,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.จินตหรา/ 
อ. พิรพิมพ ์

     E2.4 งานระเบียบปฏิบัติบุคลากร        2,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.พิรพิมพ ์
     E2.5  งานประเมินบุคลากร      20,000.00  มฐ.2 ปด. 2.3 อ.จินตหรา 

รวมงบประมาณงานบุคลากร(บาท)   275,000.00    

รวมงบประมาณงานบริหารทั่วไปและบุคลากร(บาท)   348,000.00    

รวมงบประมาณวิชาการทั้งสิ้น(บาท) 2,247,000.00    
F แผนปฏิบัติการงบประมาณฝ่ายบริหารทรัพยาก(F,G) 
 งานการเงิน/งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (F) 

F1  แผนงานการเงิน    
      F1.1  งานจัดท าข้อมูลรับ-จ่ายเงินสด      10,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.นิตยา 
      F1.2  งานจัดท าข้อมูลตรวจสอบติดตาม       
              ค่าธรรมเนียมการเรียน 

       4,000.00 
มฐ.2 ปด. 2.3 อ.นิตยา/ 

อ.ธนัชญา 
      F1.3  งานจัดท าข้อมูลตรวจสอบติดตาม    
              งบประมาณ 

     1,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.นิตยา/ 
อ.ธนัชญา 

      F1.4  งานจัดท าข้อมูลบัญชีเงินเดือนและ      
              ค่าตอบแทน 

1,000.00     มฐ.2 ปด. 2.3 อ.นิตยา 

      F1.5 งานจัดท าข้อมูลวัสดุส้ินเปลือง        1,000.00 มฐ.2 ปด. 2.3 อ.ธนัชญา 
รวมงบประมาณแผนงานการเงิน(บาท) 17,000.00   



๒๑ 

 

 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ./ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

 F2  แผนงานเงินอุดหนุนนักเรียน นักศึกษา    
      F2.1  งานจัดท าข้อมูลและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
               ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

       5,000.00  มฐ.2  
ปด. 2.3, 2.4 

อ.ธนัชญา 

      F2.2  งานประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
               วิทยาลัยฯ 

     20,000.00  มฐ.2  
ปด. 2.3 

อ.ธนัชญา 

      F2.3  งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจสอบ 
               - เงินอุดหนุนรายบุคคล 
               - โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

       5,000.00  มฐ.2  
ปด. 2.3, 2.4 

อ.ธนัชญา/ 
อ.ถิระดา 

รวมงบประมาณแผนงานเงินอุดหนุนนักเรียนนักศึกษา
(บาท) 

   30,000.00   

F3  แผนงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา    

      F3.1  โครงการประชุมผู้กู้ยืมประจ าปี 
5,000.00 มฐ.3  

ปด. 3.1 
อ.
ธัญญาวรรณ 

      F3.2  งานประชาสัมพันธ ์
1,000.00 มฐ.3  

ปด. 3.1 
อ.
ธัญญาวรรณ 

      F3.3  งานจัดเก็บข้อมูลผู้กู้ยืม 
2,000.00 มฐ.2  

ปด. 2.3 
อ.
ธัญญาวรรณ 

      F3.4  งานจัดท า จัดส่งสัญญากู้ยืม 
10,000.00 - อ.

ธัญญาวรรณ 

      F3.5  งานปลูกจิตส านึกในการช าระหนี้ 
1,000.00 มฐ.1  

ปด. 1.3 
อ.
ธัญญาวรรณ 

      F3.6  งานส่งแบบประเมินผลการด าเนินงาน 
               ประจ าปี 

1,000.00 - อ.
ธัญญาวรรณ 

รวมงบประมาณแผนงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่
การศึกษา(บาท) 

20,000.00   

F4  แผนงานบัญชี    
      F4.1  งานตรวจบัญชีภายใน        1,000.00  มฐ.2  

ปด. 2.3 
อ.นิตยา/ 
อ.ถิระดา 

      F4.2  งานจัดท าบัญชี      50,000.00  มฐ.2  
ปด. 2.3, 2.4 

อ.ถิระดา 

รวมงบประมาณแผนงานบัญชี(บาท)     51,000.00    

รวมงบประมาณงานการเงิน/กองทุน(บาท)   118,000.00    
 
 



๒๒ 

 

 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ./ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

G งานอาคารสถานที่  
 G1  แผนงานอาคารสถานทีแ่ละพัสดุ/ครุภัณฑ์ (G)    

      G1.1  งานจัดท าข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.2  งานจัดท าข้อมูลตรวจรับและลงทะเบียนพัสดุ/ 
               ครุภัณฑ์ 

    1,000.00  
มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.3  งานจัดท าข้อมูลเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.4  งานจัดท าข้อมูลตรวจสอบครุภัณฑ์       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.5  งานจัดท าข้อมูลจ าหน่ายครุภัณฑ์       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์
      G1.6  งานจัดท าข้อมูลก่อสร้างต่อเติมอาคารสถานท่ี 
               และส่ิงแวดล้อม 

    1,000.00  
มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.7  งานจัดท าข้อมูลซ่อมบ ารุง       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

      G1.8  งานจัดท าข้อมูลยานพาหนะ       1,000.00  มฐ.2 ปด.2.3 อ.ปิยะพจน ์

รวมงบประมาณงานอาคารสถาน(บาท)       8,000.00    

รวมงบประมาณฝ่ายบริหารทรัพยากรทั้งสิ้น(บาท)   126,000.00    
 แผนปฏิบัติการงบประมาณฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (H, K) 

H งานส่งเสริมพฤติกรรม   
 H1  แผนงานคุณธรรมน าความส าเร็จ    

      H1.1  งานติดตามและตรวจสอบการมาเรียน 
               (การมาสายลา ขาดเรียน)  

       3,000.00 
มฐ.1 ปด.1.3 อ.สิริพร 

      H1.2  งานระเบียบวินัย(การมาเข้าแถว Morning Talk  
               การแต่งกาย  ความปลอดภัย)        2,000.00 

มฐ.1 ปด.1.3   อ.สุภัทชา/ 
อ.ศักดิ์สิทธ์ 

      H1.3  งานครูที่ปรึกษา (ติดตามพฤติกรรม และให้
ค าปรึกษา) 

     2,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.ภารวี 

รวมงบประมาณแผนงานคุณธรรมน าความส าเร็จ(บาท)  7,000.00 มฐ.1 ปด.1.3  
H2  แผนงานสมาธิสู่ปัญญา    

      H2.1  งานปูองกันแกไ้ขปัญหายาเสพติด      10,000.00 
มฐ.1  
ปด. 1.3 

อ.ศักดิ์สิทธ์/
อ.ต่อวัย 

      H2.2  งานติดต่อประสานงาน(ให้ค าปรึกษา) 3,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.ลภัสรดา 

รวมงบประมาณแผนงานสมาธิ สู่ปัญญา(บาท) 13,000.00   

รวมงบประมาณส่งเสริมพฤติกรรมทั้งสิ้น(บาท) 20,000.00   
 



๒๓ 

 

 
 
 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ./ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

K งานกิจกรรม 

 

K1  แผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ/ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

   

      K1.1  งานวันส าคัญของชาติ ศาสนาและ 
               พระมหากษัตริย์                               

100,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.รสลิน 

      K1.2  โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 150,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.รสลิน 

      K1.3  งานศึกษาดูงาน 40,000.00 
มฐ. ปด. 1.1,   
1.2, 1.3 

อ.รสลิน 

รวมงบประมาณแผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ/
ด้านคุณธรรมจริยธรรม(บาท) 

290,000.00   

K2  แผนงานส่งเสริมกิจกรรม    

     K2.1  งานศูนย์พัฒนาอาชีพและบริการสังคม 
              (ศูนย์บุ่มเพาะ) 

5,000.00 
มฐ.1 ปด.1.3
มฐ.2 ปด.2.4
มฐ.3 ปด.3.1 

อ.รมณีย์ 

     K2.2  งานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
              (อวท.)  

50,000.00 
มฐ.1 ปด.1.3
มฐ.2 ปด.2.4
มฐ.3 ปด.3.1 

อ.รมณีย์ 

     K2.3  งานกีฬาภายใน 50,000.00 
มฐ.1  
ปด.1.2, 1.3 

อ.รสลิน 

     K2.4  งานฉลองผู้ส าเร็จการศึกษา 100,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.รสลิน 
รวมงบประมาณแผนงานส่งเสริมกิจกรรม 205,000.00   
K3  แผนงานพยาบาล    
      K3.1 งานบริการห้องพยาบาล 2,000.00 มฐ.2 ปด.2.3 อ.รมณีย์ 
      K3.2 งานตรวจสุขภาพประจ าปี 50,000.00 มฐ.2 ปด.2.3 อ.รมณีย์ 
      K3.3 งานประกนัอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาและ 
              บุคลากร 

100,000.00 มฐ.2 ปด.2.3 อ.รสลิน 

รวมงบประมาณแผนงานพยาบาล(บาท) 152,000.00   
รวมงบประมาณงานกิจกรรม(บาท) 647,000.00   

รวมงบประมาณฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น
(บาท) 

667,000.00   



๒๔ 

 

 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอดคล้อง 
มฐ./ด้าน 

สอศ. สมศ. 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการงบประมาณฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (L)    
L งานสัมพันธ์ชุมชน    

 

L1  แผนงานแนะแนว    
      L1.1  แนะแนวการศึกษา (สถานศึกษา+สถาน 
              ประกอบการ) 

40,000.00 
มฐ1 ปด.1.1, 
1.2,1.3 

อ.ปิยะพจน ์

      L1.2  งานรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 3,000.00 มฐ.1 ปด.1.1 อ.วราวุธ 

      L1.3  งานทุนเพื่อการศึกษา 2,000,000.00 
มฐ.1 ปด.
1.1,1.2,1.3 

อ.วารวุธ/
อ.วรินทร 

รวมงบประมาณแผนงานแนะแนว(บาท) 2,043,000.00   
L2  แผนงานประชาสัมพันธ ์    
      L2.1 งานหนังสืออนุสรณ์รุ่น 50,000.00 มฐ.1 ปด.1.3 อ.แต้มนภา 
      L2.2  งานชมรมรถตู้และศูนย์ประสานงาน 20,000.00 มฐ.2 ปด.2.3 อ.นิรมล 
      L2.3  งานประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และ  
               Facebook 

5,000.00 
มฐ.2  
ปด.2.3, 2.4 

อ.แต้มนภา 

      L2.4  งานผลิตส่ือและปูายประชาสัมพันธ์ 100,000.00  อ.แต้มนภา 
รวมงบประมาณแผนงานประชาสัมพันธ์(บาท) 175,000.00   
L3  แผนงานความร่วมมือจัดการศึกษา    
     L3.1 Junior Job Training 5,000.00 มฐ.1  

ปด. 1.1,  
1.2, 1.3 

อ.นิรมล 

รวมงบประมาณแผนงานความร่วมมือจัดการศึกษา
(บาท) 

5,000.00   

รวมงบประมาณฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนทั้งสิ้น(บาท) 2,223,000.00   
M โครงการจัดการศึกษาระบบพิเศษ (M) 

 

M1 แผนงานโครงการจัดการศึกษาระบบพิเศษ    
      M1.1  งานทวิภาคี (ระบบพิเศษ) 10,000.00 มฐ. 2 

ปด. 2.2,2.4 
อ.นิรมล 

รวมงบประมาณโครงการจัดการศึกษาระบบพิเศษ
ทั้งสิ้น (บาท) 

10,000.00   

รวมงบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น(บาท) 5,303,000.00   
 
หมายเหตุ : ตัวย่อ มฐ. ณ ท่ีนี้หมายถึง มาตรฐาน  ปด. ณ ท่ีนี้หมายถึง ประเด็น 
 



๒๕ 

 

 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๑)  วิสัยทัศน์ 
 
 

 

ภายในปี  2564  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เทคโนโลยี  
พัฒนาผู้เรียนท่ีถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะความเป็น
คนดี มีสมรรถนะทางปัญญา และพึ่งพาตนเองได้  
ในสังคมอุดมปัญญา บริบทของโลกศตวรรษที่ 21    

๒)  เปูาประสงค์หลัก พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามสีมรรถนะท้ังด้านการเปูนคนดี มีปัญญา 
พึ่งพาตนเองได้พร้อมด้วยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตรงตามท่ีหลักสูตรก าหนด และตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานท้ังในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและระดับภูมิภาค 

๓) วัฒนธรรมองค์กร ริเริ่มสร้างสรรค์ ท างานเป็นคณะร่วมกัน มุ่งมั่นสู่
สัมฤทธิผล บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม  

๔) อัตลักษณ์ ผู้เรียนสะท้อนถึงคุณลักษณะส าคัญตามคุณธรรม
และจริยธรรมตามปทัสฐานของสังคมและสมรรถนะ
ของผู้ท างานหรือประกอบการอาชีวศึกษาตาม
ระดับช้ัน คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ    
จิตตะ และวิมังสา 

๑.๒.๕  ปรัชญา เอกลักษณ์ และค าขวัญของ
วิทยาลัย 

 ปรัชญาวิทยาลัย : 
“ ส านึกคุณธรรม  ปัญญาเลิศล้ า มนุษย
สัมพันธ์เด่นไกล   ทักษะควบคู่ สู่ชีวิตใหม่ 
ธุรกิจสดใส เพื่อไทยพัฒนา ” 

 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
“ทักษะชีวิต  จิตอาสา  ภาวะผู้น า  คุณธรรม
น าความรู้”  

 ค าขวัญด้านคุณลักษณะของวิทยาลัย 
“ ไหว้งาม  ยิ้มสยาม ถามไถ่ ” 

 
 2.5.1  พนัธกิจ 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้น าวิสัยทัศน์มาก าหนดเป็นพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางสู่
การก าหนดนโยบาย จนถึงแผนงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

         (๑)  จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนา ก าลังคนท้ังในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิคในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ด้วยระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้ผู้เรียนบรรลุซึ่งคุณลักษณะตามปรัชญาของวิทยาลัย อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะของความเป็นคนดี มีสมรรถนะทางปัญญา และพึ่งพาตนเองได้ในสังคมอุดมปัญญา 
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รหัส 4.0 และบริบทของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

 (๒) พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาท้ังภายใน
วิทยาลัย และในรูปแบบของการระดมทรัพยากรร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
และวิทยาลัยการศึกษาอื่น ๆ ทุกระดับ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง ต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 (๓)  สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับเครือข่ายชุมชนหรือองค์กรภายนอกท้ังในเชิงรุกและ
เชิงรับ จัดการให้บริการทางวิชาการหรือเอื้อประโยชน์ใด ๆ แก่สังคมตามศักยภาพของวิทยาลัย สนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน สังคม ในการสืบสาน ท านุบ ารุง ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรมท่ีดีงามอัน
เป็นเอกลักษณ์ไทย การน าภูมิปัญญาจากภายนอกมาส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติท่ีดี 

        2.5.2 เป้าประสงค์ 

                 เชิงปริมาณ 
                       (1) เปิดและด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2562 ในการเรียนภาค
ปกติ จ านวน 3 ประเภทวิชา โดยเป็นประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล 
สาขางานยานยนตร์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการ
โรงแรม และสาขาวิชาการท่องเท่ียว รวมจ านวนนักเรียนระดับ ปวช. ใหม่ ทุกสาขาวิชาปีการศึกษาละไม่น้อย
กว่า 300 คน  
                (2) เปิดและด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ในการเรียนภาคปกติ และภาค
สมทบ จ านวน 3 ประเภทวิชา โดยเป็นประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จ านวน 1 สาขา คือสาขาเทคนิคยายนตร์ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชา คือ ในสาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการส่วนหน้าโรมแรม 
รวมจ านวนนักศึกษาใหม่ในทุกสาขาวิชา ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 250 คน  
                (3)  จัดบริการการอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับช้ันปี ท้ังในภาคปกติและ
ภาคสมทบ ตลอดปีการศึกษา รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน ท้ังนี้ โดยเป็นนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ไม่ต่ า
กว่า 550 คน และมีอัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 15 ของนักเรียน นักศึกษาท้ังระบบ  
               (4) วิทยาลัยมีครูวิชาชีพ ครูวิชาสามัญ/พื้นฐาน บุคลากรการศึกษาและบุคลากรสนับสนุนท่ีมี
สมรรถนะท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ท่ีประกอบด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ครบถ้วนและ
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบุคลากรเหล่านี้ ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในทุกรูปแบบไม่น้อยกว่า 20 
ช่ัวโมง/ป ี
                (5) วิทยาลัยจัดให้มีซึ่งอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 
ห้องสมุด โรงฝึกงาน พร้อมด้วยส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมบริการให้แก่ผู้เรียนด้วยความครบถ้วนในสัดส่วนและ
ระดับท่ีเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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                (6) วิทยาลัยจัดให้มีซึ่งงบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจะเป็นปัจจัยด าเนินการ บริหาร
จัดการตามระบบแผนปฏิบัติการท้ังท่ีเป็นการสรรหาจากภายใน และการสนับสนุนจากภายนอกโดยรัฐ องค์กร
หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน อย่างเพียงพอ  

                    เชิงคุณภาพ  
                     (1) ทุกหลักสูตร รายวิชา รวมท้ังกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติได้โดยสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคมประเทศชาติ รวมท้ังความเป็นพลเมืองโลก  
                     (2) ผู้เรียนทุกระดับและช้ันปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉล่ียท้ังระบบ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
จากระบบมาตรวัด 8 ระดับตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลฯ     
                    (3) ผู้เรียนทุกระดับและช้ันปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในการเล่ือนช้ันแต่ละ
ช้ันปีโดยท้ังระบบในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไปของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
                   (4) ผู้เรียนในท้ัง 2 ระดับส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และเวลาท่ีก าหนด ในอัตราส่วนร้อยละ 
80 ขึ้นไป ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน   
                    (5) ผู้เรียนในระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 และระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามระยะเวลาท่ีก าหนดในหลักสูตร และมีผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ฯ โดยเฉล่ียในระดับ 3.50 
ขึ้นไป ในท้ัง 2 ระดับ 
                  (6)  ผู้เรียนในระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 และ ปวส. 2 สอบผ่านการทดสอบแห่งชาติทางวิชาชีพ
อาชีวศึกษา (V-NET) และภาษาอังกฤษ ในระดับเกณฑ์มาตรฐานชาติ และผ่านการทดสอบวิชาชีพ             
ด้วยแบบทดสอบท่ีพัฒนาร่วมกับสถาบัน/องค์กรอันเป็นท่ียอมรับ ในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้ารับการประเมิน   
                    (7) ครูผู้สอนเตรียมและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง
ครบถ้วนตามหลักสูตรและคาบเวลาท่ีก าหนด มีการประเมินตามสภาพจริง เมื่อรับการประเมินประจ าภาคเรียน
โดยคณะกรรมการท่ีวิทยาลัยก าหนดและโดยผู้เรียนแล้ว มีคุณภาพโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า ในระดับ 4.0 จากมาตร
วัด 5 ระดับ 
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 2.5.3  กลยุทธ์ เปูาหมายและตัวชี้วัด  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ.  

ประเด็นการประเมิน 
1 งานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ท่ีส าเร็จการศึกษา 
1. เพื่อส ารวจการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

และการศึกษาต่อของนักเรียน
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุการ
ว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวางแผนการจัดการเรียน
การสอนต่อไป 

3. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้รายงานผลไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เชิงปริมาณ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอนถาม และส่ง
ข้อมูลกลับมายังวิทยาลัยคิดเป็น
ร้อยละ 85 

2. สถานประกอบการตอบแบบสอบ
ความความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้าท างานใน
สถานประกอบการคิดเป็นร้อยละ 
85 

เชิงคุณภาพ 

1. วิทยาลัยสามารถพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

2. สถานประกอบการมีความพึง
พอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1. ร้อยละของสถานประกอบการ 
มีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา

สามารถสนองตอบความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2  
และ 1.3 
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2 งานจัดสอบวัดระดับคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา 
๑. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้า

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ก่อนส าเร็จการศึกษา  

๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะ
ตรงตามท่ีตลาดแรงงานต้องการ 

๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา น าผลท่ี
ได้จากการทดสอบไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้  

 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษา สามารถสอบ
ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 ของผู้เข้าทดสอบ 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษา สามารถน าใบ
ประกาศท่ีได้จากทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้    

๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ผานการทดสอบ 

๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ได้รับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการหรือตลาดแรงงาน  

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.1, 
1.2 และ 1.3 

3 โครงการ Junior Job 
Training 

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
นักเรียน ระดับ ปวช.2 ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับ ปวช.
3  
2. เพื่อให้นักเรียน ระดับ ปวช.2 
เรียนรู้การท างานจริง ฝึกการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียน ระดับ ปวช.2  ได้รับการ
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100     
เชิงคุณภาพ 
   - นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ
จริงในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ 
   - หน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน มีค่าเฉล่ียไม่
ต่ ากว่า 3.50 จากมาตรวัด 5 ระดับ 

  1. ร้อยละของนักเรียน ปวช.2 ท่ี
เข้ารับการฝึกงาน  
  2.ร้อยละของสถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน โดยเฉล่ีย
ในระดับดีขึ้นไป  
    
 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2  
และ 1.3 

 
 
 



๓๐ 

 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านยิมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์          

ท่ี แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 โครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม น าสู่ To Be 
Number One 

1. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับนักเรียน นักศึกษาและระหว่าง
นักเรียน นักศึกษา ด้วยกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
เข้าใจถึง อัตลักษณ์ ของวิทยาลัย 
(ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) 
สามารถน าอัตลักษณ์ไปปรับใช้ใน
การด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
ทราบกฎระเบียบ ข้อปฏิบติัต่างๆ 
ของวิทยาลัยฯ และได้เตรียมความ
พร้อมในการเปิดเรียนใหม่ 

4. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะนักเรียน นักศึกษา 

1. เปา้หมายเชิงปริมาณ 
1.1 นักเรียน นักศึกษา ใหม่ 

ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม น าสู่ To Be 
Number One ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
จากจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 

1.2 จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น าสู่ To 
Be Number One จ านวน 5 วัน 4 
คืน ตามแผนงานท่ีก าหนด 
2. เปา้หมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ผู้
เข้ารับการอบรม มีปฏิสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างนักเรียน นักศึกษา รวมถึง 
กับคณะครู อาจารย์ 

2.2 นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ผู้
เข้ารับการอบรม ทราบกฎระเบียบ 
ข้อปฏิบัติต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ 
สามารถปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับเพื่อน
นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ 

1. ร้อยละของนักเรียน นกัศึกษา 
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ใน
ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมตามก าหนด 
2. ร้อยละของนักเรียน นกัศึกษา
ใหม่ท่ีมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับ
การอบรมในระดับดี (4.0) ขึ้นไป 
ตามแบบประเมินมาตรวัด 5 ระดับ  
 
 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.3 



๓๑ 

 

อย่างมีความสุข  
2.3 บุคลากร ครู นักเรียน 

นักศึกษา         มีความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ตามโครงการในระดับ
คุณภาพ 4.00 ขึ้นไป จากระบบ
คะแนนเต็ม 5 

2 โครงการเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรม พัฒนาจิต เตรียม
ความพร้อมสู่ JJT 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ได้เจริญสติ
ภาวนา ต้ังมั่นในสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนเองเป็นส าคัญ 

2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้ตระหนักถึงความมีจิตอาสา จิต
สาธารณะ อันเป็นพื้นฐานในการปรับ
ตนให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
หน่วยงาน และในสังคมได้อย่างสงบ
สุข 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
เตรียมความพร้อมส าหรับการออก
ฝึกประสบการณ์ตามโครงการ 
JUNIOR JOB TRAINING ประจ าปี
การศึกษา 2561 

1. เชิงปริมาณ 
1.1 นักเรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 เข้ารับ
การอบรม ตามโครงการ ร้อยละ 90 
ขึ้นไป จากจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 

1.2 จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม จ านวน 3 วัน 2 คืน ตาม
แผนงานท่ีก าหนด 
๒. เชิงคุณภาพ 

2.1  นักเรียนได้รับการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม ได้เจริญสติ
ภาวนา เข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนเองเป็นส าคัญ เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ตระหนักถึง
การมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ อัน
เป็นพื้นฐานในการปรับตนให้สามารถ
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในหน่วยงาน 
และในสังคมได้อย่างสงบสุขต่อไป 

1. ร้อยละของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ท่ีเข้า
รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  
2. ร้อยละของนักเรียน ปวข.2 ท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรมในระดับดี (4.0) ขึ้นไป ตาม
แบบประเมินมาตรวัด 5 ระดับ 

 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.3 



๓๒ 

 

2.2  นักเรียน นักศึกษา มีความ
พร้อมด้านภาวะจิตใจ เพื่อเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์ตามโครงการ 
JUNIOR JOB TRAINING ประจ าปี
การศึกษา 2561 

2.3  นักศึกษา มีความคิดเห็น
และความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรม ตามโครงการในระดับคุณภาพ 
4.00 ข้ึนไป จากระบบคะแนนเต็ม 
5 

3 โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เตรียม
ความพร้อม เพื่อส าเร็จ
การศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ได้เจริญสติ
ภาวนา ต้ังมั่นในสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนเองเป็นส าคัญ 

2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้ตระหนักถึงความมีจิตอาสา จิต
สาธารณะ อันเป็นพื้นฐานในการปรับ
ตนให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
หน่วยงาน และในสังคมได้อย่าง 

สงบสุข 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้

เตรียมความพร้อมส าหรับการส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 

1. เชิงปริมาณ 
1.1. นักเรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 และ ประจ าปี
การศึกษา 2561 เข้ารับการอบรม
ตามโครงการอบรม พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ร้อยละ 90 ข้ึนไป จาก
จ านวนกลุ่มเปูาหมาย 

1.2. จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 3 
วัน 2 คืน ตามแผนงานท่ีก าหนด 
๒. เชิงคุณภาพ 
 2.1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้

1. ร้อยละของนักเรียน นกัศึกษา
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีเข้ารับ
การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
2. ร้อยละของนักเรียน นกัศึกษาท่ี
มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรมในระดับดี (4.0) ขึ้นไป ตาม
แบบประเมินมาตรวัด 5 ระดับ 

 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
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เจริญสติภาวนา เข้าใจในสิทธิและ
หน้าท่ีของตนเองเป็นส าคัญ เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 
ตระหนักถึงการมีจิตอาสา มีจิต
สาธารณะ อันเป็นพื้นฐานในการปรับ
ตนให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นใน
หน่วยงาน และในสังคมได้อย่างสงบ
สุขต่อไป 
 2.2. นักเรียน นักศึกษา มีความ
พร้อม เมื่อส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 
 2.3. นักศึกษา มีความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรม ตามโครงการในระดับคุณภาพ 
4.00 ขึ้นไปจากระบบคะแนนเต็ม 5 



๓๔ 

 

 

4 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๑. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้
เรียนรู้ความหมาย ความส าคัญ ของ
วันส าคัญต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 ๒. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา 
ร่วมอนุรักษ์ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของวันส าคัญ
ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 ๓. นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ รวมถึงผู้ปกครอง วัด 
โรงเรียน ชุมชน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม รวมถึงมี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีส าคัญสืบไป 

1. เชิงปริมาณ 
1.1. นักเรียน นักศึกษา ครูและ

บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ร้อยละ 90 ข้ึนไป จากจ านวน
กลุ่มเปูาหมาย 

1.2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ตาม
แผนงานท่ีก าหนด ดังนี้ 
 กิจกรรมวันไหว้คร ู/ กิจกรรมสาย
สัมพันธ์วันแม ่/ กิจกรรมนุ่งซิน่ไม่นุง่
ส้ัน สวดมนต์ทุกวันพระ / กิจกรรม/
บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล/  
กิจกรรม ท าบุญตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้งประจ าเดือน / กิจกรรม 
แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ าฝน/  
กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
๒. เชิงคุณภาพ 
 2.1. นักเรียน นักศึกษา เข้าใจ 
ตระหนักถึง ความส าคัญของ ของวัน
แม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันส าคัญท่ี
เกี่ยวกับสถาบันชาติ สถาบันศาสนา 

1. ร้อยละของนักเรียน นกัศึกษา 
ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  
2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดี (4.0) ขึ้นไป ตามแบบ
ประเมินมาตรวัด 5 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 



๓๕ 

 

สถาบันพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ และถ่ายทอด
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี 
ท่ีส าคัญ สืบไป 
2.2. นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ รวมถึงผู้ปกครอง วัด 
โรงเรียน ชุมชน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการใน
ระดับคุณภาพ 4.00 ขึ้นไป จาก
ระบบคะแนนเต็ม 5 

5 แผนงานติดตามและ
ตรวจสอบการมาเรียน 

๑.เพื่อลดสถิติการมาสายและการ
ขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
๒.เพื่อติดตามช่วยเหลือ นักเรียน
นักศึกษา โดยประสานงานกับ
ผู้ปกครองช่วยอบรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อการมาเรียนและจบ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

1. เชิงปริมาณ  
    - ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาท่ีมี
ปัญหาด้านการขาดเรียน ได้รับรู้ถึง
พฤติกรรม การขาด ลา มาสาย ของ
นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95 โดยนักเรียน นักศึกษา มี
ความรับผิดชอบต่อการมาเรียนมาก
ขึ้น 
2. เชิงคุณภาพ 
    - ผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
ระบบการติดตามาตรวจสอบการมา
เรียนของนักเรียน นักศึกษา จนจบ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมาเรียน
เพิ่มข้ึน   
2. ร้อยละของผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องท่ี
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ในระดับดี (4.0) ขึ้นไปตามมาตร
วัด 5 ระดีบ 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.3 



๓๖ 

 

 
6 แผนงานระเบียบวินัย (การ

มาเข้าแถว การแต่งกาย 
และการรักษาความ
ปลอดภัย) 

๑.เพื่อให้มีแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อปรับเปล่ียนกิจกรรมด้านต่างๆ
ให้กับ นักเรียน นักศึกษา รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี 
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม 
๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้มีระเบียบวินัยต่อตนเอง 
และสังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางวิทยาลัยฯ โดยแต่งกายให้
สุภาพเรียบร้อยด ารงไว้ซึ่งความเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติ 

1. เชิงปริมาณ 
   - นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยฯมี
ระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง
วิทยาลัยฯโดยแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อยด ารงไว้ซึง่ความเป็นผล
เมืองท่ีดีของชาติคิดเป็นร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
    - นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ
วินัย สามรถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางวิทยาลัยท่ีก าหนดได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในด้านต่างๆ เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมท่ัวไป 
 

 
1. ร้อยละของนักเรียน นกัศึกษาท่ี
มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ปฏิบัติตน
อยู่ในระเบียบ วินัยของวิทยาลัย   
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในระดับดี (4.0) ขึ้นไป ตาม
มาตรวัด 5 ระดีบ 

มาตรฐานท่ี 1  
ประเด็นท่ี 1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 งานแผนการสอน 1. เพื่อให้ครูผู้สอน วิทยาลัย

เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ความสามารถท าประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) และชุดการ
เรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ได้ 

2. เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  
 

1. เชิงปริมาณ 
   ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ ทุกกลุ่มวิชา จัดท า
ประมวลรายวิชา (Course 
Syllabus) และชุดการเรียนรู้อิง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามรายวิชา
ท่ีได้รับมอบหมายในการสอนในแต่
ละภาคเรียนได้  คิดเป็นร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจ
และมีความสามารถในการท า
ประมวลรายวิชา (Course 
Syllabus) และชุดการเรียนรู้อิง
หลักสูตรฐานสมรรถนะได้ถูกต้อง  ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

1. ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ทุกกลุ่มวิชา ท่ีจัดท าประมวล
รายวิชา (Course Syllabus) 
และชุดการเรียนรู้อิงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ตามรายวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายในการสอนใน
แต่ละภาคเรียนได้   

2.  ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ท่ีมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการพฒันาประมวล
รายวิชา (Course Syllabus) 
และชุดการเรียนรู้อิงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะในระดับดี (4.0) 
ขึ้นไป ตามมาตรวัด 5 ระดีบ 

 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.1,  
2.2 
มาตรฐานท่ี  3  
ประเด็นท่ี 3.2  
 
 



๓๘ 

 

 

2 งานส่ือการเรียน การสอน ๑. เพื่อวางแผนจัดหา จัดท าการ
ให้บริการ ส่ือการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  

๒. จัดหา  รวบรวมวัสดุ ส่ือส่ิงพิมพ์ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
ให้บริการในสถานศึกษาค้นคว้า
ของครู ให้สอดคล้องการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 

๓. อ านวยความความสะดวกและ
ให้บริการแก่ครูในการจัดส่ือการ
เรียนการสอน 

1. เชิงปริมาณ 
    ครูผู้สอนสามารถใช้งานวัสดุ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน ได้ครบถ้วน อย่างน้อย
ร้อยละ  ๘๐ 
2. เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้สอนสามารถน าวัสดุ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้สะดวก และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น   

๑. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าส่ือ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ต่างๆ  

๒. ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ท่ี
มีความพึงพอใจต่อการจัดท า
และใช้ส่ือประกอบการจัดการ
เรียนรู้ในระดับดี (4.0) ขึ้นไป
ตามมาตรวัด 5 ระดีบ  

 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.2 

3 งานนิเทศการสอน 1. เพื่อให้คณะกรรมการนิเทศและ
ผู้เรียนได้รับ แสดงความคิดเห็น
ต่อการสอนของครูผู้สอน 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าผลการ
นิเทศมาปรับในการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการนิเทศ และนักเรียน 

–นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
จากการนิเทศ  การสอน ร้อยละ 
80 ต่อ 1 ภาคเรียน 

2. ครูผู้สอนมีการพัฒนาปรับปรุงการ
สอนขึ้นร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้สอนมีการพัฒนาการสอนและ
ปรับปรุงอยู่เสมอ 

1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการ
นิเทศการสอน  

2. ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจท่ี
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
นิเทศการสอน ในระดับดี (4.0) 
ขึ้นไป ตามมาตรวัด 5 ระดีบ 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.2 



๓๙ 

 

 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
4 งานพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรให้มีความรู้ในงานและ
ทักษะในด้านต่าง ๆ 

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้
ความสามารถและทักษะต่างๆ ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ท างาน 

3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมบุคลากรให้
มีความพร้อมอยู่เสมอ 

4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรได้อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงานนอกสถานท่ีตามความ
เหมาะสมอย่างน้อยร้อยละ  80  
ของบุคลากรท้ังหมด 

2. จัดประชุมอบรมประจ าเดือน 
อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
1. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีอยู่

ในระดับคุณภาพไม่น้อยกว่า  
4.0 จากระดับคะแนนเต็ม 5.0 

2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ท างาน ในระดับไม่น้อยกว่า 4.0 
ในระดับคะแนนเต็ม 5.0 

1. ร้อยละของครู/บุคลากรท่ีได้รับ
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
ท่ีมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ครู/บุคลากร ในระดับดี(4.0) 
ขึ้นไป ตามมาตรวัด 5 ระดีบ 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
 
มาตรฐานท่ี 3 
ประเด็นท่ี 3.1 

 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 งานจัดท าข้อมูลจัดซื้อ/จัด

จ้าง 
1. เพื่อด าเนินการจัดซื้อพัสดุ/
ครุภัณฑ์ในการต่างๆ ตามใบจัดซื้อจัด
จ้าง 
2. เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นระบบ 
ง่ายต่อการดูแลตรวจสอบ 

1. เชิงปริมาณ 
    งานพัสดุ/ครุภัณฑ์  ด าเนินการ
จัดซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์ตามใบจัดซื้อจัด
จ้าง คิดเป็นร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 งานพัสดุ/ครุภัณฑ์   
ท่ีท าการจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
   2.2 การจัดซื้อเป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ 

1. ร้อละของการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์ตามเปูาหมาย
ท่ีก าหนด  
2. ร้อยละของครู/บุคลากรท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการบริการด้าน
พัสดุ/ครุภัณฑ์ในระดับดี (4.0) ขึ้น
ไป ตามมาตรวัด 5 ระดีบ 
 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
 

2 จัดท าข้อมูลนตรวจรับและ
ลงทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์ 

-  เพื่อรวบรวมข้อมูลในการตรวจรับ
และลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของ
โรงเรียน 

1. เชิงปริมาณ 
    มีข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
2. เชิงคุณภาพ  
    ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับพัสดุ/ครุภัณฑ์ ใน
ระดับคุณภาพไม่น้อยกว่า 4.00จาก
มาตรวัด 5ระดับ 

1. ร้อยละของพัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีมี
การตรวจรับและจัดท าทะเบียน
ตามก าหนด 
2. ร้อยละของครู/บุคลากรท่ีมี
ความพึงพอใจต่อระบบการบริการ
พัสดุ ครุภัณฑ์ในระดับดี (4.0) ขึ้น
ไป ตามมาตรวัด 5 ระดับ  

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
 

3 งานจัดท าข้อมูลเบิกจ่าย
พัสดุ/ครุภัณฑ์ 

1. เพื่อควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ใน
วิทยาลัย  
2. เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาพัสดุ/
ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ 
3. ควบคุมการใช้งานอย่างส้ินเปลือง 

1. เชิงปริมาณ 
    ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ/
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนได้  80 % 
2. เชิงคุณภาพ 
    การใช้พัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

1. ร้อยละของเอกสารการเบิกจ่าย
วัสดุครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ได้รับการบ า
ร่งรักษาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
2. ร้อยละของครู/บุคลากรท่ีมี
ความพึงพอใจต่อระบบการบริการ

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
 



๔๑ 

 

4. เพื่อง่ายต่อการซ่อมบ ารุงและ
ตรวจสอบผู้รับผิดชอบต่อความช ารุด
เสียหาย 

เหมาะสมกับงานได้ 100 % พัสดุ ครุภัณฑ์ในระดับดี (4.0) ขึ้น
ไป ตามมาตรวัด 5 ระดั 
 

4 งานจัดท าข้อมูลการก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลในการ
ประกอบการพัฒนา ปรับปรุงด้าน
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

1. เชิงปริมาณ 
   มีข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
2. เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมระดับคุณภาพไม่น้อยกว่า 
4.00 จากมาตรวัด 5 ระดับ 

1. ร้อยละของพื้นท่ี         ท่ี
ได้รับมีการ             
           ให ้     
                          
2. ร้อยละของครู/บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา ในระดับดี (4.0) 
ขึ้นไป ตามมาตรวัด 5 ระดับ  
 
 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 โครงการสนับสนุนนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 
๑. เพื่อน าข้อสรุป ข้อสังเกต และ

กระบวนการที่ได้จากการจัดการ
เรียนการสอน มาเขียนสรุปเขียน
เป็นงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์  

๒. เพื่อส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ 
เข้าประกวด 

๓. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน
สร้างสรรค์ เข้าประกวด 

 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนน าข้อสรุป ข้อสังเกต 

และกระบวนการท่ีได้จากการ
จัดการเรียนการสอน มาเขียน
สรุปเขียนเป็นงานวิจัยในช้ันเรียน
ได้ เชิงคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ  
๘๐ ของจ านวนครูผู้สอน  

2. ครูผู้สอนส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ 
เข้าประกวด อย่างน้อยร้อยละ  
๘๐ ของจ านวนครูผู้สอน  

3. ครูผู้สอนเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน
สร้างสรรค์ เข้าประกวด อย่าง
น้อยร้อยละ  ๘๐ ของจ านวน
ครูผู้สอน เชิงคุณภาพ 

   ครูครูผู้สอนเผยแพร่ผลงานวิจัย 
   นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน 
    สร้างสรรค์ เข้าประกวด มีผล 
    การรับรองผลงาน อยู่ในระดับ 
    ผ่านขึ้นไป 

๑. ร้อยละของครูผู้มีผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน
สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน  

๒. ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจ
ต่อผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์
และเผยแพร่ผลงาน ในระดับดี 
(4.0) ขึ้นไปตามมาตรวัด 5 
ระดับ  

 

มาตรฐานท่ี 1 
ประเด็นท่ี 1.1,  
1.2, 1.3 
มาตรฐานท่ี 3 
ประเด็นท่ี 3.2 
 
 
 
 

 



๔๓ 

 

กลยุทธ์ที่ 6 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 โครงการทุนการศึกษา 1. เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนทุน

ค่าเล่าเรียนแก่นักเรียน นักศึกษาท่ี
เรียนดี ประพฤติมีความสามารถ มีจิต
อาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ แก่
นักเรียน นักศึกษาและจูงใจให้เกิด
ความมานะพยายาม 
ในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข 
 

เชิงปริมาณ 
   - มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน 
นักศึกษาท่ีเรียนดี ประพฤติดี  
มีความสามารถ มีจิตอาสา แต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จ านวน 20 ทุนๆละ
1,000 บาท 
   - มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี แก่
นักเรียน ปวช.1 และ ปวส.1 รวม 
150 ทุน 
   - จัดหาทุนมูลนิธิ SCG ระดับ ปวช.
จ านวน 2 ทุนๆละ 20,000 บาท  
ตลอดหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
   - วิทยาลัยมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสทาง
การศึกษา 

 
1. ร้อยละของผู้เรียนตามเปูาหมาย
ท่ีได้รับทุนการศึกษา  
2. ร้อยละของครู/บุคลากร นักเรียน
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดหาและมอบ
ทุนการศึกษาโดยเฉล่ียในระดับดี 
(4.0)  ขึ้นไป ตามมาตรวัด 5 ระดับ  
 

มาตรฐานท่ี 1 
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
 



๔๔ 

 

 
2 ชมรมรถตู้และศูนย์

ประสานงาน 
1. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
วิทยาลัยกับชุมชน ศูนย์
ประสานงาน/ชมรมรถตู้  
2. เพื่อระดมความคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย 
3. เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตลอดจนการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ แก่
ชุมชน ศูนย์ประสานงาน/ชมรมรถตู้
และส่วนรวม 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารความเคล่ือนไหวทาง
การศึกษาของวิทยาลัยไปสู่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
 -  สมาชิกชมรมรถตู้และศูนย์
ประสานงาน ได้รับการประสานงาน
และเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ 
 -  สมาชิกชมรมรถตู้และศูนย์
ประสานงาน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ มีค่าเฉล่ีย 
ไม่ต่ ากว่า 4.00 จากมาตรวัด 5 
ระดับ  

1. จ านวนชุมชน หรือผู้สนใจร่วม
เป็นสมาชิกศูนย์ประสานงานชุมชน 
และชมรมรถตู้ ไม่น้อยกว่า 15 ศูนย์ 
2. ร้อยละของครู/บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการรถตู้
ชชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน
โครงการ โดยเฉล่ียในระดับดี (4.0)  
ขึ้นไป ตามมาตรวัด 5 ระดับ  
 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

กลยุทธ์ที่ 7  ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 โครงการแนะแนวการศึกษา 

(สถานศึกษา-สถาน
ประกอบการ-ชุมชน) 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูล
แ น ว ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ  เ พื่ อ
ประกอบการตัดสินใจการเลือก
ศึกษาต่อตามความสนใจ และตรง
ตามความถนัด ความสามารถของ
ตนเอง 
.2. เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาการ
เรียนและสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้
ผู้รับบริการได้เข้าใจบริบทแต่ละ
สาขาอาชีพ  และมีความเข้าใจถึง
เส้นทางหรือวิธีการการเรียนในการ
ไปสู่การประกอบอาชีพที่ต้องการ 
บนพื้นฐานของความชอบและความ
ถนัดของตนเอง 
.3. เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้รับบริการได้มี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
สามารถเลือกสาขาท่ีเรียนและ
อาชีพเหมาะสมได้ 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนและครูแนะแนวโรงเรียน
ขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนในสถานศึกษาได้ทราบ
ข้อมูลการศึกษาต่อและตัดตัดสินใจ
เลือกแนวทางในการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา (สายอาชีพ) 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สถานประกอบการและ
ชุมชนท่ีได้รับการแนะแนวตาม
เปูาหมาย  
2. ร้อยละของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สถานประกอบการและ
ชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน
โครงการ โดยเฉล่ียในระดับดี (4.0)  
ขึ้นไป ตามมาตรวัด 5 ระดับ  

มาตรฐานท่ี 1 
ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 

1.3 
 



๔๖ 

 

 
2 การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Website และ Facebook 
   เพื่อแจ้งข่าวสาร ความ
เคล่ือนไหว ความเปล่ียนแปลง และ
กิจกรรมของวิทยาลัยฯให้นักเรียน 
นักศึก บุคลากรในวิทยาลัยฯและ
ผู้ปกครองรวมไปถึงประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบผ่านทาง website และ 
Facebook ของวิทยาลัยฯ 
 

เชิงปริมาณ 
 - ผ่านทาง website จ านวนผู้เข้าชม   
  มากกว่า 5,000 คน 
 - ผ่านทาง Facebook  
 จ านวนผู้ติดตามมากกว่า 5,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนนักศึกษามี ผู้ปกครองและ
ประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของ
วิทยาลัยฯ จากจ านวนผู้ติดตามและ
เข้าชมผ่าน website และ Facebook 

1. ร้อยละของครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและ
ประชาชนตามเปูาหมายท่ีได้รับ
ข้อมูล ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 
2. ร้อยละของครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและ
ประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการ โดยเฉล่ียในระดับดี 
(4.0)  ขึ้นไป ตามมาตรวัด 5 
ระดับ  
 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3, 2.4 
 

3 งานผลิตส่ือ/ปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อแจ้งข่าวการรับสมัครเรียน 
โครงการ และกิจกรรมต่างๆของ
วิทยาลัยฯ ให้นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรในวิทยาลัยฯและ
ผู้ปกครองรวมไปถึงประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบผ่านทาง ส่ือและปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

เชิงปริมาณ 

- ปูายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

นักเรียนนักศึกษาจ านวน 200 ปูาย 

- - โปสเตอร์และโบชัวร์ประชาสัมพันธ์
นักเรียนนักศึกษาจ านวน  

- 6,000 แผ่น 
- เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนนักศึกษา บุคลากร  
ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปมีความ
พึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆของทางวิทยาลัย 

1. ร้อยละของจ านวนครั้งในการส่ง
ข้อมูล ข่าวสารตามเปูาหมาย 
2. ร้อยละของครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและ
ประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการ โดยเฉล่ียในระดับดี 
(4.0)  ขึ้นไป ตามมาตรวัด 5 
ระดับ  
 

มาตรฐานท่ี 1 
ประเด็นท่ี 1.3 
 

 



๔๗ 

 

กลยุทธ์ที่  8  ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลการใช้  ICT เป็นฐาน 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สอดคล้อง มฐ. 

ประเด็นการประเมิน 
1 แผนงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
-  งานพัฒนา / ฝึกอบรม 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับระบบ 
ประกันคุณภาพ 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท้ังของวิทยาลัย ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
และส านักงานประเมินมาตรฐานและ
รับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
3. เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัย มี
เจตคติท่ีดีต่อระบบการประกัน
คุณภาพ 

1. เชิงปริมาณ  
   จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรท้ัง
ระบบไม่ต่ ากว่าปีการศึกษาละ  
1 ครั้ง 
2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  
มีระดับคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4.00 โดยระบบ
คะแนนเต็ม 5 
   2.2 เจตคติของบุคลากรต่อระบบ
ประกันคุณภาพไม่ต่ ากว่า 4.00 โดย
ระบบให้คะแนนเต็ม 5 

1. ร้อยละของครู/บุคลากรท่ีได้รับ
การอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ร้อยละของครู/บุคลากรท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินการ 
โดยเฉล่ียในระดับดี (4.0)  ขึ้นไป 
ตามมาตรวัด 5 ระดับ  
 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.1, 2.2 
มาตรฐานท่ี 3 
ประเด็นท่ี 3.1 
 

2 งานระบบการติดตามและ
ประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพื่อให้การท างานของแต่ละฝุาย
บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว้  
2. เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินงานก าหนดแนวทางการแก้ไข 
และปรับปรุงการด าเนินงานของแต่
ละฝุาย  
3. เพื่อจัดท าและพัฒนาเครื่องมือใน
การตรวจประเมิน 

1.  เชิงปริมาณ  
     บุคลากรของแต่ละฝุายร่วมกัน
ท างานตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด
ไว ้
2. เชิงคุณภาพ 
    ระดับคุณภาพของการท างานดี
ขึ้นและได้มาตรฐาน 
   

1. ร้อยละของฝุาย/งานท่ีก ากับ 
ติดตามและจัดท าสรุปรายงานผล
การด าเนินงาน 
2. 2. ร้อยละของครู บุคลากร ท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินการ 
โดยเฉล่ียในระดับดี (4.0)  ขึ้นไป 
ตามมาตรวัด 5 ระดับ  
   

ทุกมาตรฐานและ
ประเด็นการประเมิน 



๔๘ 

 

 

3 งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 1. เพื่อจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศของส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระบบมาตรฐานของวิทยาลัย,  สอศ. 
และ สมศ. 
2. เพื่อให้ระบบการสืบค้นหาข้อมูล
และสารสนเทศของส านักประกัน
คุณภาพเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
3. เพื่อให้วิทยาลัย มีระบบข้อมูล
และสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการน าไป
บริหารคุณภาพต่อไป 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษาได้จัดท าเว็บไซต์เพื่อ
เผยแพร่ข่าวสาร 
   1.2 ส านักประกันได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินท่ีได้
จากโครงการ/งานครบถ้วนทุก
รายการ 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร
ได้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
   2.2 ข้อมูลจากการประเมิน
โครงการ/งานมีความถูกต้องเพียงพอ 
เอื้อต่อการน าไปใช้ 

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม/
งานท่ีมีมกีารก ากับ ติดตามย่างเป็น
ระบบ 
2. ร้อยละของครู/บุคลากร 
ผู้เกี่ยวข้องท่ีมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการ โดยเฉล่ียในระดับดี 
(4.0)  ขึ้นไป ตามมาตรวัด 5 
ระดับ  
  

ทุกมาตรฐานและ
ประเด็นการประเมิน 

4 งานจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน
และแผนปฏิบัติการ 
งบประมาณประจ าปี 

1. รวบรวมและจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการ 
งบประมาณฝุาย/งานต่าๆ ในแต่ปี
การศึกษา 
 2. เพื่อให้แต่ละฝุาย 
น างบประมาณท่ีได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน          
 

1. เชิงปริมาณ 
   ด าเนินการรวบรวมปฏิทิน
ปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงบประมาณ
ฝุาย/งาน ครบทุกฝุาย   
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
    ทุกฝุายน าปฏิทินปฏิบัติงานและ
แผนปฏิบัติการงบประมาณท่ีได้รับ 
ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ปฏิทินปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติ
งานงบประมาณประจ าปี 
2. ร้อยละของครู/บุคลากรท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินการ 
โดยเฉล่ียในระดับดี (4.0)  ขึ้นไป 
ตามมาตรวัด 5 ระดับ  
 

มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.3 
มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นท่ี 2.4 
 



๔๙ 
 

 

๒.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา   
       รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
1 ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร  

ฉบับได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน 
การประกวดผลงานโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ณ โรงแรมพูลมน จังหวัด 
ของแก่น เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 25 

ชนะเลิศ ภาค ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนต์ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี องค์ประธาน
โครงการ TOBE NUMBER 
ONE 

2 โล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขัน YAMAHA 
MOTO CHALLE NGE 20A SESON 3 
เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2560 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ บริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์ 
จ ากัด ร่วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความ
ร่วมมือภาคเอกชน : ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 
๔.๐ ระหว่าง บริษัท อัลฟุา โซลูช่ัน จ ากัด 
กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี 
และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีร่วม กับบริษัท 
อัลฟุา โซลูช่ัน จ ากัด และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

4 เกียรติบัตร เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน
ด้านเด็กและเยาวชนประจ าปีเนื่องในงาน 
วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ  
ประจ าปี 2560  
เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ 

5 เกียรติบัตรเป็นศูนย์เฝูาระวังทางวัฒนธรรม
ในสถานศึกษาระดับจังหวัด  
ประจ าปี  พ.ศ. 2560  
เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม 



๕๐ 

 

 
ล าดับ รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

6 เกียรติบัตรผลงานเรื่อง “C-BAC Robot หุ่น
ผสมม็อกเทลอัจริยะ” ผ่านการน าเสนอ
เอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในระดับท่ีมี คุณภาพ ในกิจกรรม
บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวประจ าปี 
2561  ภาคตะวันออกเฉีย 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

7 โล่ประกาศเกียรติคุณ จัดต้ังและด าเนินงาน
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาท่ี
เด่นชัด เป็นรูปธรรมในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจ าปีการศึกษา 2560  
เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2560 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

8 เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน 
ในระบบประเภทอาชีวศึกษาครั้งท่ี 32 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 
 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2561  
เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์  2561 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

9 ใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ เลขท่ี ชย. 012/2561 
เมื่อวันท่ี  23  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานชัยภูม ิ

10 เป็นศูนย์เฝูาระวังทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา ระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม 

11 เกียรติบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ จัดต้ังศูนย์และ
ด าเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา ท่ีเด่นชัด เป็นรูปธรรม  
ให้ไว้ ณ วันท่ี 29 กันยาบน 2560 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

ร่วมกับ สมาคมการส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม
การประกวด Missterstar Chaiyaphum 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ ร่วมกับ 
สมาคมการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ ได้
ให้การสนับสนุนกิจกรรมการ
ประกวด Missterstar 
Chaiyaphum 

2 โครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด มูลนิธิธรรมดีได้ดี 

3 การสนับสนุนพระพุทธศาสนาและกิจกรรม
ด้านเด็กและเยาวชน 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม 

4 ผ่านการประเมินในระดับสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ  
ให้ไว้ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2561 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

5 โล่รางวัล "สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตย
ต้นแบบภาคเอกชน"  
ให้ไว้ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ คณะกรรมการโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและวิถี
ประชาธิปไตย ในโรงเรียน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ 

6 ประกาศเกียรติคุณยกย่องวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ในฐานะ 
ผู้บริจาคเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจ าปี 2561  
ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2561 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม
(ศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาวัด
ไพรีพิสาศแห่งท่ี 8) องค์การ
ยุวธรรมิกชนแห่งประเทศ
ไทย (อยธ. ปท.) โดยท่าน
หญิง(หม่อมเจ้า) ประภา
พันธ์ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ 
เป็นประธานในพิธีประทาน
รางวัล 

7 เกียรติบัตร เป็นศูนย์เฝูาระวังทางวัฒนธรรม
ในสถานศึกษา ระดับจังหวัด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม 

8 เกียรติบัตรเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนงาน
สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 



๕๒ 

 

 

ล าดับ รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
9 เกียรติบัตรร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวด และกีฬา นักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภท
อาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งท่ี 33  
ระหว่างวนัท่ี 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

11 โล่ประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ มีผลการด าเนินงานศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2560-2561 ในระดับ
ก้าวหน้าต่อเนื่องและมีการส่งเสริมพัฒนา 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานบริหารการศึกษา
เอกชน ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

12 การประกวด COVERDANCE กิจกรรม 
ลานศิลปวัฒนธรรมในงานเจ้าพ่อพญาแล 
ประจ าปี 2562  
เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

13 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน  
โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE 
พระราชทานเกียรติบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดเพลง 

ชนะเลิศ ภาค สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 



๕๓ 

 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2560 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
 ผู้บริหาร    

1 สัมมนาเข้าร่วมโครงการวิชาการ  
SINGHA R-EXPERT รุ่นท่ี ๕   
จ านวน 1 ราย 
-  ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ 
ระหว่างวนัท่ี ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ บริษัท สิงห์  คอร์เปอเรช่ัน 
จ ากัด  
 

2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีผลงานดีเด่น ในโอกาสวันครูประจ าปี 
2560  จ านวน 6 ราย 
   1) ดร.อรอุมา          ไชยเศรษฐ 
   2) นางภารวี            ผิวอ่อน 
   3) นางสาวอารีรัตน์   ลมสูงเนิน 
   4) นางนิรมล           ค่ายสงคราม 
   5) นางสาวนิตยา       มณฑาทิพย์ 
   6) นายศุภวิชญ์         สังสุทธิพงศ์ 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2560 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

3 เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็น  
ครูที่มีผลงานดีเด่น  ในโอกาสงานวันครู 
ประจ าปี  ๒๕๖0  จ านวน  2  ราย 
1)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
2)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2560 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

4 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศกึษาที่
มีผลงานดีเด่น ในโอกาสวันครู 
ประจ าปี  2561  จ านวน 6 ราย 
   1) ดร.อรอุมา          ไชยเศรษฐ 
   2) นางภารวี            ผิวอ่อน 
   3) นางสาวอารีรัตน์   ลมสูงเนิน 
   4) นางนิรมล           ค่ายสงคราม 
   5) นางสาวนิตยา       มณฑาทิพย์ 
   6) นายศุภวิชญ์         สังสุทธิพงศ์ 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 



๕๔ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

5 เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูที่มี
ผลงานดีเด่น  ในโอกาสงานวันครู  
ประจ าปี  ๒๕๖0 จ านวน  1  ราย 
-  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

6 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งท่ี 
62  ปีพุทธศักราช 2561 จ านวน  9  ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี 16  มกราคม 2561 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

7 วุฒิบัตรผ่านการประเมินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ วางแผนและจัดท าแผนกลยุทธ์ 
เพื่อขับเคล่ือนการจัดการ อาชีวศึกษา  
สู่ความเป็นเลิศ จ านวน 1 ราย 
- นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์   
ระหว่างวนัท่ี  18 - 20 กุมภาพันธ์  2560 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมกับ ชมรมผู้บริหาร 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

8 เกียรติบัตร เข้าร่วมการอบรมเรื่องการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา อาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4 และ การพัฒนางานวิจัยใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
จานวน 1 ราย 
-  ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
ระหว่างวนัท่ี 19 - 20 มกราคม  2561 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ 



๕๕ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

9 เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “การ
พัฒนาส่ือการเรียน การสอน โดยใช้
โปรแกรมน าเสนอยุคไทยแลนด์ 4.0”  
โครงการพัฒนาวิชาชีพ (PLC) ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน  9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  5  พฤษภาคม  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกสถาน
ท่ีต้ังสถาบันรัชภาคย์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

10 เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร  
“การพัฒนาส่ือการเรียน การสอน โดยใช้
โปรแกรมน าเสนอยุคไทยแลนด์ 4.0”  
โครงการพัฒนาวิชาชีพ (PLC) ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน  9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  5  พฤษภาคม  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกสถาน
ท่ีต้ังสถาบันรัชภาคย์ จังหวัด
ชัยภูมิ 



๕๖ 

 

 
ล าดับ รชื่อ-สกุล/ายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
11 เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร  

“การเตรียมความพร้อมการเป็นครู” 
โครงการพัฒนาวิชาชีพ (PLC) ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน 9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  9  พฤษภาคม  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชน
จังหวัดชัยกภูมิ 

12 เกียรติบัตรผ่านการอบรมวิทยากรการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยวัสดุท้องถิ่น  
จ านวน 9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
3)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  24 มิถุนายน  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชน
จังหวัดชัยกภูมิ 

13 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมิน
ดีเด่น ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนท่ี  2 
ปีการศึกษา 2560   
จ านวน  2  ราย เรียงตามล าดับ 
1)  นางนิรมล ค่ายสงคราม  
2)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๕๗ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
15 เกียรติบัตรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอก

ดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  19 สิงหาคม  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

16 เกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม จีน – ไทย  
จ านวน 9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
3)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  28 มิถุนายน  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภูมิร่วมกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

17 เกีตรติบัตรคณะกรรมการอ านวนการใน
โครงการ  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดส่ิงปรดิษฐ์ิของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษา จ านวน 1 ราย 
-  นางสาวอรอุมา  ไชยเศรษฐ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
18 เกียรติบัตรศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม

อาเซี่ยน ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิต
ภาวนา ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน 7 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๔)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
๕)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
๖)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
7)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
ระหว่างวนัท่ี 22 – 24  กันยายน  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

19 เกียรติบัตรเข้าร่วมการรับฟังสัมมนาวิชาการ       
เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “อาชีวฝีมือชน คน
สร้างชาติ” จ านวน  9 ราย 
1)  ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ     
2)  นางภารวี ผิวอ่อน   
3)  นางนิรมล ค่ายสงคราม  
4)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน  
5)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์  
6)  นางสาวรสลิน จันทรา  
7)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
8)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
9)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์  
เมื่อวันท่ี  14 ธันวาคม  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

20 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมิน
ดีเด่น ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนท่ี  1 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 ราย เรียง
ตามล าดับ 
1)  นางนิรมล ค่ายสงคราม  
2)  นางภารวี ผิวอ่อน  
3)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี  
เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 
 
 



๕๙ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
21 เกียรติบัตรร่วมเป็น คณะกรรมการจัดการ

แข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 C-BAC & RAJAPARK 
GAMES 2018 
จ านวน  9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
ระหว่างวนัท่ี  4-6  มกราคม  2561 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 
ร่วมกับสถาบันรัชต์ภาคย์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

22 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมิน
ดีเด่น ด้านผู้บริหาร ประจ าภาคเรียนท่ี  1 
ปีการศึกษา 2560  จ านวน  6 ราย เรียง
ตามล าดับ 
1)  ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ     
2)  นางภารวี ผิวอ่อน   
3)  นางนิรมล ค่ายสงคราม  
4)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน  
5)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์  
6)  นางสาวรสลิน จันทรา   
เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

23 เกีตรติบัตรคณะกรรมการตัดสินส่ิงประดิษฐ์ิ
ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย (ชีวอนา
มัย) ในโครงการสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดส่ิงปรดิษฐ์ิของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา  
จ านวน  1  ราย 
-  นางภารวี  ผิวอ่อน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
24 เกียรติบัตรได้เป็น “ครูวิทยากร พี่เล้ียง

ประจ ากลุ่ม” ในการเข้าค่ายอบรม “เตรียม
ความพร้อมก่อนออก 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” จ านวน 9 ราย 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
ระระหว่างวันท่ี  27 - 29  มีนาคม  
2561 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

25 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมิน
ดีเด่น ด้านผู้บริหาร ประจ าภาคเรียนท่ี  2 
ปีการศึกษา 2560  จ านวน  5 ราย เรียง
ตามล าดับ 
1)  ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ     
2)  นางภารวี ผิวอ่อน   
3)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
4)  นางนิรมล ค่ายสงคราม  
5)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

26 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าท่ี ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
จ านวน ๔ ราย 
๑)  นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์    
๒)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน    
3)  นางสาวรสลิน  จันทรา          
4)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
27 เกียรติบัตรเข้าร่วมการเสวนาขับเคล่ือน

วิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดชัยภูมิ ในหัวข้อ “คนชัยภูมิ เป็นคนดี 
มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้    โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
จ านวน  9  คน 
๑)  ดร. อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
๒)  นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
๓)  นางภารวี  ผิวอ่อน 
๔)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
๕)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
๖)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
7)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
8)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
9)  นางสาวรสลิน  จันทรา 

เมื่อวันท่ี  20 เมษายน  2561 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยภูมิ 

28 ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงาน “การ
ปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่
มาสาย ประจ าเดือน พฤษภาค 2560 – 
เมษายน  2561 (1 ครั้ง/เดือน)  
จ านวน  6  ราย 
๑)  นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์       
จ านวน  11 ครั้ง 
๒)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน    
จ านวน  11 ครั้ง 
3)  นางสาวรสลิน  จันทรา          
จ านวน 9 ครั้ง 
4)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม        
จ านวน 9 ครั้ง 
5)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์    
จ านวน 6 ครั้ง 
6)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี       
จ านวน 4 ครั้ง 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๖๒ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
29 ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ  

ขั้นความรู้ท่ัวไป  จ านวน  6  ราย 
1)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
2)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
4)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงนิน 
5)  นางสาวรสลิจ  จันทรา 
6)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 
26 - 29  เมษายน  2561 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

30 เกีตรติบัตรคณะกรรมการตัดสินส่ิงประดิษฐ์ิ
ด้านผลิภัณฑ์อาหาร (ผลิตภัณฑ์อาหาร) ใน
โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดส่ิงปรดิษฐ์ิของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษา จ านวน 1 ราย  
-  นางนิรมล   ค่ายสงคราม 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษา 
จังหวัดชัยภูมิ 

31 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษาเอกชนเรื่องการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ประจ าปีงบประมาณ  2561 
จ านวน  3  ราย 
1)  ดร.อรอุมา     ไชยเศรษฐ 
2)  นางภารวี      ผิวอ่อน 
3)  นางนิรมล     ค่ายสงคราม 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์
ส่งเสริมการอาชีวศึกษา
เอกชน 

32 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ของสถานศึกษา
เอกชน ประเทภอาชีวศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2560 กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  4 ราย 
1)  นางภารวี   ผิวอ่อน 
2)  นางนริมล  ค่ายสงคราม 
3)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
4)  นางสาวอารีรัตน์   ลมสูงเนิน 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 



๖๓ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
33 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนด้านวิชาการ The Open House 
2018 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์
แบบอย่างด้วยปัญญา” ณ โรงเรียนปูุด้วง
ศึกษา จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 5 ราย 
1)  นางนริมล  ค่ายสงคราม     
2)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด โรงเรียนปูุด้วงศึกษาร่วมกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 

34 เกีตรติบัตรคณะกรรมการตัดสินส่ิงประดิษฐ์ิ
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(การแพทย์) ในโครงการสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดส่ิงปรดิษฐ์ิของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา  
จ านวน  1  ราย 
 -  นางสาวอารีรัตน์   ลมสูงเนิน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษา 
จังหวัดชัยภูมิ 

35 ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ  
ขั้นความรู้เบ้ืองต้น  จ านวน  6  ราย 
1)  นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
2)  นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3)  นางนิรมล  ค่ายสงคราม 
4)  นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงนิน 
5)  นางสาวรสลิน  จันทรา 
6)  นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 
26 - 29  เมษายน  2561 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
 ครู    

1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ผลงานดีเด่นในโอกาสวันครู  
ประจ าปี 2560  จ านวน  3  ราย 
 1) นายต่อวัย            จุลอักษร 
 2) นางสาวธนัชญา     พันธุ์รังกา 
 3) นายชาญชัย          รองพล 
 4) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2560                                                     

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

2 เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูที่มี
ผลงานดีเด่น ในโอกาสงานวันครู 
ประจ าปี ๒๕๖1 จ านวณ 8 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
๓)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก  
4)  นางสาวสุภาวดี   ดีเพ็ง 
5)  สาวธรรญาวรรณ  ก้านศรี 
6)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
7)  นายปยิะพจน์  เทิงวิเศษ 
8)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2561                                                     

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

3 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมิน
ดีเด่น ด้านครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 3 ราย 
เรียงตามล าดับ 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
เมื่อวันท่ี 30  พฤษภาคม  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

4 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี  ด้วย “ไม่มาท างานสาย ไม่ลางาน 
ไม่ขาดงาน” ประจ าปีการศึกษา  2560 
จ านวน  1  ราย 
-  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์   
เมื่อวันท่ี  28  มิถุนายน  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 
 



๖๕ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
5 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันคร ู

ครั้งท่ี 62  ปีพุทธศักราช  2561  
จ านวน  24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11) นายชาญชัย  รองพล 
12) นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13) นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15) นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16) นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17) นายชัยธวัวัช  สุนทะศักด์ิ 
18) นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20) นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21) นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22) นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24) นายพีรวัฒน์  สามารถจิต 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2561                                                     

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษา 
จังหวัดชัยภูมิ 

6 เกียรติบัตร เป็นบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จ านวน  2 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์  
๒)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร  

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 



๖๖ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
7 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมี ผลการประเมิน

ดีเด่น ด้านครูผู้สอน  
ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
จ านวน  4 ราย เรียงตามล าดับ 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
๓)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
4)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
เมื่อวันท่ี 30  พฤษภาคม  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

8 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมี ผลการประเมิน
ดีเด่น ด้านบุคลากรประจ าวิทยาลัย  
ประจ าภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน ๕ ราย เรียงตามล าดับ 
๑)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๔)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
๕)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
เมื่อวันท่ี 30  พฤษภาคม  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

9 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรท่ีมีผลการประเมิน
ดีเด่น ด้านบุคลากรประจ าวิทยาลัย  
ประจ าภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2560  
จ านวน ๕ ราย เรียงตามล าดับ 
๑)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๔)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
๕)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
เมื่อวันท่ี 30  พฤษภาคม  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

10 ผ่านการอบรมในกิจกรรมบ่มเพาะนัก
ประดิษฐ์ิ สายอาชีวศึกษา ประจ าปี 2561  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมบ้าน
เชียง จังหวัดอุดรธานีจ านวน 2 ราย 
   1)  นายธวัชชัย  วรสุนทร 
   2)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชติ (วช.) 

 
 



๖๗ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
11 เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “การ

พัฒนาส่ือการเรียน การสอน โดยใช้
โปรแกรมน าเสนอยุคไทยแลนต์  
4.0” โครงการพัฒนาวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าปีการศึกษา 2560   
จ านวน 24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11) นายชาญชัย  รองพล 
12) นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13) นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15) นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16) นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17) นายชัยธวัวัช  สุนทะศักด์ิ 
18) นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20) นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21) นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22) นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24) นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
เมื่อวันท่ี  5  พฤษภาคม  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกสถาน
ท่ีต้ัง สถาบันรัชภาคย์จังหวัด
ชัยภูมิ 

 
 



๖๘ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
12 เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตร 

“การเตรียมความพร้อมความเป็นครู” 
โครงการพัฒนาวิชาชีพ (PLC) ประจ าปี
การศึกษา 256จ านวน24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24)  นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชน
จังหวัดชัยกภูมิ 

13 ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ณ ค่ายลูกเสือ
ช่ัวคราวโชติกาธารา รีสอร์ท จังหวัด
นครนายก  จ านวน  2 ราย 
1) นางสาวภัทราวรรณ   ต่อติด 
2) นายภัทรกร             ชุ่มสีดา 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

 
 



๖๙ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
14 เกียรติบัตรผ่านการอบรมวิทยากรการ

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยวัสดุท้องถิ่น 
จ านวน 23 ราย 
1)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
2)  นางสิริพร  พิริยวรพงษ ์
3)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
เมื่อวันท่ี  24 มิถุนายน  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชน
จังหวัดชัยกภูมิ 

15 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านวิชาการ The Open House 
2018 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์
แบบอย่างด้วยปัญญา”  
ณ โรงเรียนปูุด้วงศึกษา จังหวัดชัยภูมิ  
จ านวน 5 ราย 
   1) นายปิยะพจน์          เทิงวิเศษ 
   2) นายชัยธวัช             สุนทะศักดิ์ 
   3) นางสาวศิริพร          ศักดิ์สุวรรณ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด โรงเรียนปูุด้วงศึกษาร่วมกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
30 

 
 



๗๐ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
16 เกียรติบัตรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอก

ดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จ านวน 23 ราย 
1)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
เมื่อวันท่ี  19 สิงหาคม  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

17 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ของสถานศึกษษ
เอกชน ประเทภอาชีวศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2560 กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  1  ราย 
  -  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 



๗๑ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
18 เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ” จ านวน 24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24)  นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
เมื่อวันท่ี  19 สิงหาคม  2560 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

19 ผ่านการอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน ส าหรับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษารุ่ น ท่ี  2  
จ านวน 3 ราย 
1)  นายต่อวัย   จุลอักษร 
2)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
3)  นายชาญชัย  รองพล 

รางวัลอื่นๆ ชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

 
 
 



๗๒ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
20 เกียรติบัตร เข้าร่วมการอบรมเรื่องการจัดท า

แผนพัฒนาสถานศึกษา อาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4 และ การพัฒนางานวิจัยใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
จ านวน  4  ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
2)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
3)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
4)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 

เมื่อวันท่ี  19 - 20 มกราคม 2561 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ 

21 ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงาน “การ
ปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่
มาสาย ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 – 
เมษายน  ๒๕๖1 (1 ครั้ง/เดือน)  
จ านวน 8 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์  จ านวน 9 ครั้ง 
๒)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร จ านวน 7 ครั้ง
3)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ  
     จ านวน  5  ครั้ง 
4)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี  
     จ านวน  4  ครั้ง 
5)  นางสาวถิระดา  คล้ายคลึง     
     จ านวน  4  ครั้ง 
6)  นางสาววรินทร  นนท์ขุนทด   
     จ านวน  4  ครั้ง 
7)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข    
     จ านวน  1  ครั้ง 
8)  นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว  
     จ านวน 1 ครั้ง 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 
 



๗๓ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
22 เกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาชีพ เชิง

ปฏิบัติการในหัวข้อ “อาชีวฝีมือชน คนสร้าง
ชาติ” โดย ดร. ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ   
จ านวน   10  ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
5)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
6)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
8)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
9)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
10)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2560  
ณ โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

23 เกียรติบัตรร่วมเป็น คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ในการการแข่งขันกีฬาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา   2560  
C-BAC & RAJAPARK GAMES 2017  
จ านวน  24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจร่วมกับ สถาบัน
รัชต์ภาคย์ จังหวัดชัยภูมิ 



๗๔ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
23 
(ต่อ) 

17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24)  นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
ระหว่างวนัท่ี  4-6  มกราคม  2561 

   

25 ส าเร็จหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา
การประกอบอาหารนานาชาติจากกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จ าวน 
6 ราย 
1)  นางพิณกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
2)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
3)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
4)  นางสาววรรณวรารักษ์  มานะดี 
5)  นางสาววรินทร  นนท์ขุนทด 
6)  นายอลงกรณ์  มโนธรรม 
ระหว่างวันท่ี  9 - 18  ตุลาคม  2561 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

25 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษาเอกชนเรื่องการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
จ านวน  1  ราย 
-  นางสาสวธนัชญา    พันธุ์รังกา 
 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์
ส่งเสริมการอาชีวศึกษา

เอกชน 
26 ส าเร็จหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา

พูดอังกฤษค าต่อค าเพื่อการท างาน ระดับ 1 
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน จ าวน 3 ราย 
1)  นายอลงกรณ์    มโนธรรม 
2)  นางสาววรรณวรารักษ์   มานะดี 
3)  นายหฤษชน      เพ็งชัยภูมิ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

 
 
 



๗๕ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
27 เกียรติบัตรเป็น “ครูวิทยากร พี่เล้ียงประจ า

กลุ่ม” ในการเช้าค่ายอบรม “เตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” 
2561  จ านวน 24 ราย  
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17)  นายชัยธวัวัช  สุนทะศักดิ์ 
18)  นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20)  นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21)  นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)   นายวายุ  ลาเกิด 
24)  นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
ระหว่างวนัท่ี 27-29 มีนาคม 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ล าดับ ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
29 เกียรติบัตรเข้าร่วมเสวนาขับเคล่ือน

วิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ “คนชัยภูมิ เป็นคนดี 
มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักปรัญ
ชาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
จ านวน  24 ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายต่อวัย  จุลอักษร 
5)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
6)  นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน 
7)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
8)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
9)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
10)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
11)  นายชาญชัย  รองพล 
12)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
13)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
14)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
15)  นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
16)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
17) นายชัยธวัวัช  สุนทะศักด์ิ 
18) นางวรรณวรารักษ์  มานะดี 
19) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
20) นางสาวชื่นนภา  แก้วสุรินทร์ 
21) นางสาวพิมพ์ผกา  ทองล้น 
22) นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
23)  นายวายุ  ลาเกิด 
24) นายพีรวัฒน์  สามารถจิต   
เมื่อวันท่ี  20 เมษายน  2561 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชัยภูมิ 



๗๗ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
30 ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ  

ขั้นความรู้ท่ัวไป  จ านวน  15  ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
5)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
6)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
7)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
8)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
9)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
10)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
11)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
12)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
13)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
14)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
15)  นายวายุ  ลาเกิด 
 ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 
ระหว่างวนัท่ี  26 - 29  เมษายน  2561 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



๗๘ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
32 ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ 

ขั้นความรู้เบ้ืองต้น  จ านวน  15  ราย 
๑)  นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
๒)  นางสิริพร  พิริยวรกุล 
๓)  นางยุพิน  พรมเมืองเก่า 
4)  นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ 
5)  นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 
6)  นางสาวศิริพร  ศักด์ิสุวรรณ 
7)  นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
8)  นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
9)  นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
10)  นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
11)  นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
12)  นางสาวประพาพร  มั่นคง 
13)  นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
14)  นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
15)  นายวายุ  ลาเกิด 
ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 
ระหว่างวนัท่ี  26 - 29  เมษายน  
2561 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



๗๙ 

 

รางวัลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

 บุคลากรทางการศึกษา    
1 เกียรติบัตร ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการ

แข่งขัน ในงานการแข่งขันกีฬาภายใน  
C-BAC & RAJAPARK GAMES ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 4-6  
มกราคม  2561 
๑)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๒)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก   
๓)  นางสาวถิระดา   จารนัย 
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สถาบันรัชภาคย์ ร่วมกับ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

2 เกียรติบัตร เข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง “ สุขใจใน
อาเซียน”  จ านวน  4  ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก  
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                     

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

3 เกียรติบัตรเป็น “ครูวิทยากร พี่เล้ียง
ประจ ากลุ่ม” ในการเช้าค่ายอบรม 
“เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ” จ านวน  4  ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก  
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                     

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

4 ได้ผ่านการอบรมวิทยากรการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ด้วยวัสดุท้องถิ่น ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
จ านวน  4  ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก    
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                   

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชน
จังหวัดชัยภูมิ 

 



๘๐ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

5 เกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาชีพ 
เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “อาชีวฝีมือชน คน
สร้างชาติ” โดย ดร. ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ  
จ านวน   4  ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก    
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                   

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

6 เกียรติบัตรเข้าร่วมเสวนาขับเคล่ือน
วิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ “คนชัยภูมิ เป็นคนดี 
มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักปรัญ
ชาของเศรษฐกิจพอเพียง” จ านวน  2 
ราย 
1)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก 
2)  นางสาวถิระดา  คล้ายคลึง 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชัยภูมิ 

7 เกียรติบัตร เข้าร่วมการอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา อาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 4 และ การพัฒนางานวิจัย
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน  
1  ราย 
-   นางสาวจินตหรา  ลาภมาก 
เมื่อวันท่ี  19 - 20 มกราคม 2561 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ 

8 เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ” จ านวน 4 ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก    
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                   

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
9 เกียรติบัตรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอก

ดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จ านวน 4 ราย 
๑)  นางสาวธัญวลัย   ศิลาด า 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก    
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                   

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

10 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู  
ครั้งท่ี 62  ปีพุทธศักราช 2561  
จ านวน 4 ราย 
1)  นางสาวถิระดา  คล้ายคลึง 
๒)  นางสาวนันทวรรณ  วากวาที 
๓)  นางสาวจินตหรา  ลาภมาก    
4)  นางสาวสิริกัลยา  จารนัย                                                                   

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 
 



๘๒ 

 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
1 เกยีรติบัตร ได้รับการประเมินผลงานใน

ระดับผ่าน การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมส่ือการสอนระดับประเทศ
ครั้งท่ี 11  จ านวน  3  ราย 
๑) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์  
๒) นางสาาวประพาพร  มั่นคง  
๓) นางสาวสุภัทรชา  ศรีนาคสุข 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 

2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลการโหวตจาก
นักเรียน นักศึกษา ให้เป็น “ครูในดวงใจ” 
เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2561” จ านวน 3 ราย 
1) นางพินกรณ์   ไชยสิทธิ์  
2) นางสาวลภัสรดา   ตันมณี  
3) นายต่อวัย  จุลอักษร 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  28  มิถุนายน  2561 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่น ในโอกาสวันครู 
ประจ าปี 2562  จ านวน 4 ราย 
๑) นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์  
๒) นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์  
๓) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี  
๔) นางสาวรสลิน  จันทรา 
เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2562 

ชนะเลิศ  จังหวัด จังหวัดชัยภูมิร่วม กับ 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 
 

4 เกียรติบัตร ได้รับรางวัล ครูดีเด่น เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ประจ าปี 2562   
จ านวน  8 ราย 
๑) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์  
๒) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก  
๓) นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ  
๔) นายวราวุธ  นิธิธนมิตร  
๕) นางสาวจินตหรา  ลาภมาก  
๖) นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง  
๗) นายต่อวัย  จุลอักษร  
๘) นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี 

ชนะเลิศ จังหวัด จังหวัดชัยภูมิร่วม กับ 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 
 



๘๓ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
5 ได้ร่วมกิจกรรมการประกวด Missterstar 

Chaiyaphum 2018  จ านวน  31 ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
5) นายศูภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 
6) นางภารวี           ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
10) นางสาวรสลิน   จันทรา 
11) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
12) นายต่อวัย        จุลอักษร 
13) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
14) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
15) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน  
16) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
17) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
18) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
19) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
20) นายชาญชัย         รองพล 
21) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
22) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
23) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
24) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
25) นางสาวประพาพร   มั่นคง        
26) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
27) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
28) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
29) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
30) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
31) นายวายุ               ลาเกิด   
ให้ไว้ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคม
การส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดชัยภูมิ 
 



๘๔ 

 

 

ล าดับ ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
6 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

บุคลากรสถานศึกษาเอกชนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริการพัสดุภาครัฐ  
จ านวน 3 ราย 
1) นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ 
2) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
3) นางสาวจินตหรา  ลาภมาก 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 
 

7 เกียรติบัตรได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่าย
อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยาธรรมน าสู่  
To Be Number One  
ปีการศึกษา 2561   
1) นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์  
2) นางยุพิน  พรมเมืองเก่า  
3) นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี  
4) นางสาวประพาพร  มั่นคง  
5) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ  

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ ร่วมกับ มูลนิธิ
ธรรมดีได้ดี 
 

8 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการอ านวยการ  
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิค
ชัยภูมิ  จ านวน  1 ราย 
(1)ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ  

9 ผ่านการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน The 
Best ในสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
จ านวน  1 ราย 
(1)นางสาวสุภัทชา ศรีนาคสุข 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 
 

10 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2561  
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   
จ านวน 2 ราย 
1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ  
2) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 
 



๘๕ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
11 ได้ร่วมเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล 

ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2561  
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  
จ านวน 2 ราย 
1) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 
2) นางสาวประพาพร  มั่นคง 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ
 

12 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์
สายอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ านวน 2 ราย 
1) นายธวัชชัย  วรสุนทร  
2) นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  ระดับจังหวัด 

13 ได้ร่วมเป็นท่ีปรึกษาโครงงานเรื่อง 
สต๊ิกเกอร์อัจฉริยะ วิชาเรียนหรรษา  
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  
จ านวน 2 ราย 
1) นางสาวแต้มนภา ลาภมาก  
2) นางสาวประพาพร มั่นคง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์ – 
อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 
 

14 เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู  
ประจ าปี 2562 จ านวน 31 ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
5) นายศุภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 
6) นางภารวี           ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
10) นางสาวรสลิน   จันทรา 
11) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
12) นายต่อวัย        จุลอักษร 
13) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
14) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
15) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน  

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 



๘๖ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
14 
(ต่อ) 

16) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
17) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
18) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
19) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
20) นายชาญชัย         รองพล 
21) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
22) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
23) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
24) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
25) นางสาวประพาพร   มั่นคง        
26) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
27) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
28) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
29) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
30) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
31) นายวายุ               ลาเกิด   

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 
 

15 ได้ร่วมกิจกรรมงานแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ระหว่างวนัท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2561 
ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดชัยภูมิ จ านวน  32 ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
5) นายศุภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 
6) นางภารวี           ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
10) นางสาวรสลิน   จันทรา 
11) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
12) นายต่อวัย        จุลอักษร 
13) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
14) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
15) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดชัยภูมิ 



๘๗ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
15
(ต่อ) 

16) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
17) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
18) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
19) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
20) นายชาญชัย         รองพล 
21) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
22) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
23) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
24) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
25) นางสาวประพาพร   มั่นคง        
26) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
27) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
28) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
29) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
30) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
31) นายวายุ               ลาเกิด   
32) นายณัฐณรงค์ธร     พุทธชาลี   

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดชัยภูมิ 

16 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการฝุายด าเนินงาน 
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ไทยแลนด์ 4.0 และเพิ่มความรู้ในการ
เขียนแผนธุรกิจ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภูมิ  
(1)นางนิรมล ค่ายสงคราม 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ
 

17 ได้ร่วมเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานการ
สร้างสรรค์เครื่องด่ืมจากน้ ามะพร้าว  
All Coco ในการประกวดและ 
จัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ – 
อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
1) นายวราวุธ นิธิธนมิตร  
2) นางสาวพิรพิมพ์ ท่ังพรม 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
  

18 ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปรายงาน
ผลการด าเนินโครงการนิเทศ  
การด าเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
1) ดร.อรอุมา   ไชยเศรษฐ  
2) นางสาวรสลิน   จันทรา 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน
ภาคเหนือ 



๘๘ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
19 ได้เข้าร่วมการฝึกและก ากับดูแลนักศึกษา

วิชาทหาร  
1) นายศักดิ์สิทธิ์ ปรเมศวร์โยธิน 

รางวัลอื่นๆ ภาค ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกท่ี 21 

20 ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
1) นางสาวศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ  
2) นางลภัสรดา  ตันมณี  
3) นายพรพิทักข์   รัตนสุนทรสิทธิ์  
4) นางนิรมล  ค่ายสงคราม  
5) นายธวัชชัย  วรสุนทร 
6) นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
7) นางสาวพรรณนิ อาจนาเสียว 
8) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
9) นายสาวแต้มนภา  ลาภมาก 
10) นายต่อวัย  จุลอักษร 
11) นายวราวุธ นิธิธนมิตร 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ

21 เข้าร่วมการเสวนา "บทบาทหน้าท่ีของ
หัวหน้าสาย ครูท่ีปรึกษา และครูผู้สอน   
ในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมดูแล 
ช่วยเหลือ ผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา" 
จ านวน  32 ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
5) นายศุภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 
6) นางภารวี           ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
10) นางสาวรสลิน   จันทรา 
11) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
12) นายต่อวัย        จุลอักษร 
13) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
14) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชน
จังหวัดชัยภูมิร่วมกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 



๘๙ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
21 
(ต่อ) 

15) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 
16) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
17) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
18) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
19) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
20) นายชาญชัย         รองพล 
21) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
22) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
23) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
24) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
25) นางสาวประพาพร   มั่นคง        
26) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
27) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
28) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
29) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
30) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
31) นายวายุ               ลาเกิด   
32) นายณัฐณรงค์ธร     พุทธชาลี   
ให้ไว้ ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด  

22 เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้ท า
คุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและ
สนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ให้
ไว้ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2561  
1) นางวลัยพันธ์ กองจันทร ์

รางวัลอื่นๆ จังหวัด พุทธอุทยานศรีเจริญ (ศูนย์
ปฏิบัติธรรมสาขาวัดไพรี
พินาศแห่งท่ี 8) องค์การ
ยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
(อยธ. ปท.) โดยท่านหญิง
(หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ 
ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ เสด็จ
เป็นองค์ประธานในพิธี
ประทานรางวัล 

23 เกียรติบัตรศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ประเทศญี่ปุุน ระหว่างวันท่ี 5-9  
กันยายน 2561 จ านวน  4 ราย 
๑) นางพินกรณ์   ไชยสิทธิ์  
2) ภารวี   ผิวอ่อน  
๓)  นางสิรพร  พิระยวรกุล  
๔) นายธวัชชัย วรสุนทร 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๙๐ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
24 เกียรติบัตรศึกษาดูงานท่ีประเทศญี่ปุน 

ระหว่างวนัท่ี 26 - 30 สิงหาคม 2561 
จ านวน 4 ราย 
๑) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก  
๒) นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง  
๓) นางหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ  
๔) นางสาวจินตหรา  ลาภมาก 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

25 เกียรติบัตรศึกษาดูงานท่ีประเทศเกาหลี  
ระหว่างวนัท่ี 22 - 26  
พฤศจิกายน 2561 จ านวน  5 ราย 
๑) นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์  
๒) นางสาวรสลิน จันทรา  
๓) นางสาวธนัชญา พันธุ์รังกา  
๔) นางสาวธัญญาวรรณ ก้านศรี  
๕) นายต่อวัย จุลอักษี  

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

26 เกียรติบัตรศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันท่ี 8 - 10 
พฤศจิกายน 2561  
จ านวน 7 ราย 
๑) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี  
๒) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน  
๓) นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ  
๔) นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน  
๕) นางศิริพร  ศักดิ์สุวรรณ  
๖) นายวราวุธ  นิธิธนมิตร 
๗)นางสาววรินทร  นนขุนทด 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

27 เกียรติบัตรศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ประเทศเกาหลี ระหว่างวันท่ี 
2 - 6 ตุลาคม 2561 จ านวน 2 ราย 
๑) นางสาวประพาพร มั่ นคง  
๒) นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๙๑ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
28 ได้รับเกียรติบัตรร่วมจัดงาน “ส่งเสริมการ

บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
จังหวัดชัยภูมิ” ระหว่างวันท่ี  18 -21 
กันยายน  2561  จ านวน  32 ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นายศุภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 
5) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
6) นางภารวี           ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
10) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
11) นางสาวรสลิน   จันทรา 
12) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
13) นายต่อวัย        จุลอักษร 
14) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
15) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 
16) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
17) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
18) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
19) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
20) นายชาญชัย         รองพล 
21) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
22) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
23) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
24) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
25) นางสาวประพาพร   มั่นคง        
26) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
27) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
28) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
29) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
30) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
31) นายวายุ               ลาเกิด 
32) นายณัฐณรงค์ธร     พุทธชาลี   

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดชัยภูมิร่วมกับ สมาคม
ส่งเสริม การท่องเท่ียวจังหวัด
ชัยภูม ิ



๙๒ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
29  เกียรติบัตร เป็น วิทยากรการอบรม เรื่อง 

“หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา” ระหว่างวันท่ี 1 -2 
พฤษภาคม 2561 จ านวน  3  ราย 
1) ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ 
2) นายศุภวิชญ์  สังสุทธิพงศ์ 
3) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  2  พฤษภาคม  2561 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

30 เกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง 
“หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา” ระหว่างวันท่ี 1 -2 
พฤษภาคม 2561 จ านวน  28  ราย 
1) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
2) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
3) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
4) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
5) นางภารวี           ผิวอ่อน 
6) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
7) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
8) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
9) นางสาวรสลิน   จันทรา 
10) นายต่อวัย        จุลอักษร 
11) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
12) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 
13) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
14) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
15) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
16) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
17) นายชาญชัย         รองพล 
28) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
29) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
20) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว  
21) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
22) นางสาวประพาพร   มั่นคง        

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๙๓ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
30
(ต่อ) 

23) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
24) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
25) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
26) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
27) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
28) นายวายุ               ลาเกิด   
ใหไ้ว้ ณ วันท่ี  2  พฤษภาคม  2561 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

31 ศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการ การ
ขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาเข้าสู่
ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ วิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา 
๑) นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์  
๒) นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ  
๓) นายต่อวัย จุลอักษร  
๔) นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก  
๕) นางสาวธัญญาวรรณ  ก้านศรี  
๕) นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว  
๖) นายวราวุธ  นิธิธนมิตร  

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

32   เกียรติบัตรเป็นครูประสานงาน กิจกรรม 
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมน าสู่ 
TO BE NUMBER ONE ประจ าปี
การศึกษา 2561  จ านวน 26 คน 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
3) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
4) นายศุภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 
5) นางภารวี           ผิวอ่อน 
6) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
7) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
8) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
9) นางสาวรสลิน   จันทรา 
10) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
11) นายต่อวัย        จุลอักษร 
12) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
13) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๙๔ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
32 
(ต่อ) 

14) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
15) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
16) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
17) นายชาญชัย         รองพล 
28) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
29) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
20) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว  
21) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
22) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
23) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
24) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
25) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
26) นายวายุ               ลาเกิด   

   

33 เกียรติบัตรผ่านการเข้าร่วมโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวนัท่ี  
18-20 สิงหาคม 2561 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 5 คน 
1) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
2) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
3) นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง 
4) นางสาวรมณีย์  รักลาภยศ 
5) นายณัฐณรงค์ธร  พุทธชาลี 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ ร่วมกับ      
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 
จังหวัดขอนแก่น 

34 ได้รับเกียรติบัตรร่วมจัดงาน 
“ประชาสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดชัยภูมิ” 
ระหว่างวนัท่ี  20 -21 กันยายน  2561  
จ านวน  32 ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นายศุภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 
5) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
6) นางภารวี           ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดชัยภูมิร่วมกับ สมาคม
ส่งเสริม การท่องเท่ียวจังหวัด
ชัยภูม ิ



๙๕ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
34 
(ต่อ) 

 9) นางสาวนิตยา    มณฑาทิพย์ 
10) นางสิริพร        พิริยวรกุล 
11) นางสาวรสลิน   จันทรา 
12) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
13) นายต่อวัย       จุลอักษร 
14) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
15) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 
16) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
17) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
18) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
19) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
20) นายชาญชัย      รองพล 
21) นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข 
22) นางสุภาวดี       ดีเพ็ง 
23) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
24) นายวราวุธ        นิธิธนมิตร 
25) นางสาวประพาพร  มั่นคง        
26) นางสาวจินตหรา   ลาภมาก 
27) นางสาวถิระดา     คล้ายคลึง 
28) นายหฤษชน       เพ็งชัยภูมิ 
29) นางสาวรมย์มณี   รักลาภยศ   
30) นางสาวพิรพิมพ์    ท่ังพรม 
31) นายวายุ             ลาเกิด   
32) นายณัฐณรงค์ธร   พุทธชาลี 

   

35 เกียรติบัตรอ านวยการจัดกิจกรรม 
“โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไร  
ไม่ให้ท้อง” กิจกรรม: วัยเรียน – วัยรุ่น – 
วัยรัก เพศสัมพันธ์ – สุขช่ัวขณะจิต – 
ปัญหาตลอดชีวิต จัดท าคลิปหนังส้ัน  
จ านวน 32 ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นายศุภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 
5) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
6) นางภารวี           ผิวอ่อน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ 
ชมรม จิตอาสาวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 



๙๖ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
35 
(ต่อ) 

7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
10) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
11) นางสาวรสลิน   จันทรา 
12) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
13) นายต่อวัย        จุลอักษร 
14) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
15) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 
16) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
17) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
18) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
19) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
20) นายชาญชัย         รองพล 
21) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
22) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
23) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
24) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
25) นางสาวประพาพร   มั่นคง        
26) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
27) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
28) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
29) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
30) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
31) นายวายุ               ลาเกิด 
32) นายณัฐณรงค์ธร     พุทธชาลี   

   

36 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การนิเทศภายในช้ันเรียน โดยใช้
กระบวนการ  PLC”  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
จ านวน  32 ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
5) นายศุภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ ร่วมกับ  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 
 



๙๗ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
36 
(ต่อ) 

6) นางภารวี           ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
10) นางสาวรสลิน   จันทรา 
11) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
12) นายต่อวัย        จุลอักษร 
13) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
14) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
15) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 
16) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
17) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
18) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
19) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
20) นายชาญชัย         รองพล 
21) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
22) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
23) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
24) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
25) นางสาวประพาพร   มั่นคง        
26) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
27) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
28) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
29) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
30) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
31) นายวายุ               ลาเกิด   
32) นายณัฐณรงค์ธร     พุทธชาลี 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  18  ตุลาคม  2561 

   

37 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“มาตรฐานประกันคุณภาพแนวใหม่” 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
จ านวน  32  ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
5) นายศุภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ ร่วมกับ  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 



๙๘ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
37 
(ต่อ) 

6) นางภารวี           ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
10) นางสาวรสลิน   จันทรา 
11) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
12) นายต่อวัย        จุลอักษร 
13) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
14) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
15) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 
16) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 
17) นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ 
18) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
19) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
20) นายชาญชัย         รองพล 
21) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
22) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
23) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
24) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
25) นางสาวประพาพร   มั่นคง        
26) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
27) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
28) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
29) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
30) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
31) นายวายุ               ลาเกิด   
32) นายณัฐณรงค์ธร     พุทธชาลี 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  19  ตุลาคม  2561 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
38 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากษ์มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561” 
ณ ห้องประชุมปวริศร วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ  จ านวน 11 ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายศุภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 
3) นางภารวี          ผิวอ่อน 
4) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
5) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
6) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
7) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
8) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
9) นางสาวรสลิน   จันทรา 
10) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
11) นายธวัชชัย      วรสุนทร 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ  
 

39 ได้รับเกียรติบัตรโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  ณ ห้องประชุมปวริศร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
จ านวน  32  ราย 
1) ดร.อรอุมา         ไชยเศรษฐ 
2) นายพรพิทักข์     รัตนสุนทรสิทธิ์ 
3) นางสาวลภัสรดา  ตันมณี 
4) นางสิริพร          พิริยวรกุล 
5) นายศุภวิชญ์       สังสุทธิพงศ์ 
6) นางภารวี           ผิวอ่อน 
7) นางสาวอารีรัตน์  ลมสูงเนิน 
8) นางนิรมล          ค่ายสงคราม 
9) นางสาวนิตยา     มณฑาทิพย์ 
10) นางสาวรสลิน   จันทรา 
11) นางพินกรณ์     ไชยสิทธิ์ 
12) นายต่อวัย        จุลอักษร 
13) นายปิยะพจน์   เทิงวิเศษ 
14) นางยุพิน           พรมเมืองเก่า 
15) นายศักดิ์สิทธิ์   ปรเมศวร์โยธิน 
16) นางสาวธัญญาวรรณ   ก้านศรี 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ  
 



๑๐๐ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
39 
(ต่อ) 

17) นางสาวศิริพร   ศักด์ิสุวรรณ 
18) นางสาวธนัชญา  พันธุ์รังกา 
19) นางสาวแต้มนภา   ลาภมาก 
20) นายชาญชัย         รองพล 
21) นางสาวสุภัทชา     ศรีนาคสุข 
22) นางสุภาวดี          ดีเพ็ง 
23) นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว 
24) นายวราวุธ            นิธิธนมิตร 
25) นางสาวประพาพร   มั่นคง        
26) นางสาวจินตหรา     ลาภมาก 
27) นางสาวถิระดา       คล้ายคลึง 
28) นายหฤษชน          เพ็งชัยภูมิ 
29) นางสาวรมย์มณี     รักลาภยศ   
30) นางสาวพิรพิมพ์     ท่ังพรม 
31) นายวายุ               ลาเกิด   
32) นายณัฐณรงค์ธร     พุทธชาลี 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  2  กรกฎาคม  2561 

   



๑๐๑ 

 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน  ปีการศึกษา  2560 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
 ผลงานของผู้เรียน    

1 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2559  
จ านวน  ๑  ราย 
-  นางสาวศุภลักษณ์   เทศทอง 

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

2 รางวัลนักเรียนพระราชทานผู้มีผลงาน
ความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕60   
จ านวน  ๑  ราย 
-  นางสาวเสาวลักษณ์   เกิดแสวง 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษา
เอกชน 

3 รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60   
จ านวน  ๑  ราย 
-  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

4 เกียรติบัตรผ่านการอบรมเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม วัดถ้ าวัวแดง  
-  นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน  
ปวช. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔   
ปวส. ๑/๔, ๑/๕, ๑/๖ ท้ังหมด 

รางวัลอื่นๆ  จังวหัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

5 เกียรติบัตรผ่านการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม  
วัดเวฬุวัน 
-  นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน  
ปวช. ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓,  ๒/๔   
ปวส. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓  ท้ังหมด 

รางวัลอื่นๆ  จังวหัด วัดเวฬุวัน 

 
 
 
 
 

 



๑๐๒ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
6  ร่วมเป็น Mentor โครงการสานสัมพันธ์

แลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-จีน ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  
จ านวน 10 ราย 
1)  นางสาวไอญาดา     จุมพลพงษ์ 
2)  นายวรพล             พูนประสิทธิ์ 
3)  นางสาววราภรณ์     ธรรมปาน 
4)  นางสาวนิโลบล       มาลา 
5)  นางสาวธัญวรัตน์     กรองทอง 
6)  นางสาวศุภลักษณ์    เทศทอง  
7)  นายจตุวัฒน์           วัดจินดา 
8) นางสาวภณิดา         ชุมพร 
9) นางสาวไอญาดา       จุมพลพงษ์ 
10) นางสาวสิริยากร     ทองวิลัย 

รางวัลอื่นๆ  จังวหัด วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภูมิ ร่วมกับ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

7  นักเรียนระดับช้ัน ปวช. 1 ทุกคน เข้าร่วม 
กิจกรรมเดิน -วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ครั้งท่ี 31  
ประจ าปี 2560  ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาล
เมืองชัยภูมิ  

รางวัลอื่นๆ  จังวหัด เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

8 ได้รับทุนการศึกษา “โครงการ 1 ทุน 1 
หมู่บ้าน” ประเภทค่าเล่าเรียน และทุน
เครื่องแบบนักศึกษา 
จ านวน 1 ทุน เงินทุน 21,310 บาท 
-  นายณัฐวุฒิ        พิไลกุล 

รางวัลอื่นๆ  จังวหัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

9 ผ่านการอบรมวิทยากรการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ด้วยวัสดุท้องถิ่น ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภิบริหารธุรกิจ 
-  นางสาวมาลัย   ค าจุมพล 

รางวัลอื่นๆ  จังวหัด สมาคมการศึกษาเอกชน
จังหวัดชัยภูมิ 

10 ได้รับทุนการศึกษา “ทุนท าดีเพื่อครู” 
ประเภทเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จ านวน 1 ทุน เงินทุน 
1,000 บาท เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2560 
-  นางสาวนิภาพร  เพียอามาตย์ 

รางวัลอื่นๆ  จังวหัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 



๑๐๓ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
11 ร่วมท าการแสดงวัฒนธรรมอีสานโครงการ

สานสัมพันธ์แลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-
จีน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ จ านวน 15 ราย 
1) นางสาววิภาดา      ชมพูวิเศษ 
2) นางสาวนัชชา        เกตุโนนทอง 
3) นางสาวพลอยไพลิน  จอกสูงเนิน 
4) นายโชคชัย            หาญท า 
5) นายภูมินทร์           สาวิถี 
6) นายนันทวัฒน์        สิงห์ลา 
7) นายภีรภัทร            ช านาญเผา 
8) นางสาวสุดารัตน์      ทับทม 
9) นางสาวนภาภรณ์     บรรยงค์ 
10) นางสาววิภาดา      ชมพูวิเศษ 
11) นางสาวลลิตา        ยับสันเทียะ 
12) นายจิรวรรธ          ค าแหล่ 
13) นางสาวอรพิณ       ก้อเมืองน้อย 
14) นายพัฒน์พงษ์       วิเศษชีพ 
15) นางสาวปวีรา         ก้อเมืองน้อย 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยภูมิ ร่วมกับ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

12 ได้รับทุนการศึกษา “โครงการมอบรักให้
ศิษย์” ประเภททุนเครื่องแบบนักศึกษา 
จ านวน 1 ทุน เงินทุน 3,040 บาท เนื่อง
ในวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 
- นางสาววัลลิภา   สิงห์ชู 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

13 ส าเร็จหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ  
สาขาพูดอังกฤษค าต่อค าเพื่อการท างาน  
ระดับ 1 จ านวน 9 ราย 
1)  นางสาวปิยะพรรณ  ขวดชัยภูมิ 
2)  นางสาวนุชนาฎ  กองแก้ว 
3)  นางสาวกนิษฐา  ผงผุย 
4)  นายศิรศักด์ิ  เข่ือนะรา 
5)  นายวิฑูรย์  สิทธิโภคสมบูรณ์ 
6)  นายธวัชชัย  สุจริต 
7)  นางสาวเฟื่องฟูา นิยมบล 
8)  นางสาวประภารัตน์  แสงเดือน 
9)  นางสาวไอลดา   แซ่อึ้ง 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงแรงงาน 



๑๐๔ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
14 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนด้านวิชาการ The open house 
2018“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์
แบบอย่างด้วยปัญญา”ณ โรงเรียนปูุด้วง
ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 3 ราย 
1)  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 
2)  นางสาวภณิดา  ชุมพร 
3)  นายสุริยา        วุฒิชัยภูมิ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด โรงเรียนปูุด้วงศึกษาร่วมกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 

15 เกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น จ านวน 4 
ราย 
๑)  นางสาวไอรดา  แซ่อึ้ง 
๒)  นายสุริยา  วุฒิชัยภูมิ 
3)  นางสาวจิราพร  หล่าบุตรศรี 
4)  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

16 เกียรติบัตร เป็นกลุ่มเด็กและเยาชนดีเด่น
แห่งชาติ สาขาการกพัฒนาเยาวชน 
บ าเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเยาวชน จ านวน 4 ราย 
๑)  นางสาวไอรดา  แซ่อึ้ง 
๒)  นายสุริยา  วุฒิชัยภูมิ 
3)  นางสาวจิราพร  หล่าบุตรศรี 
4)  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด คณะกรรมการจัดงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ 

17  ร่วมเป็นพิธีกร โครงการสานสัมพันธ์
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-จีน ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  
จ านวน 4 ราย 
1)  นายสุริยา             วุฒิชัยภูมิ 
2)  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 
3)  นายศักดิ์ดา           จุลอักษร 
4)  นางสาวจารุทัศน์     รัตนวุฒิ   

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยภูมิร่วมกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

18 ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานตาม “โครงการ 
Junior Job Training” (ฝึกปฏิบัติทักษะ
ด้านการปฏิบัติงานส านักงานและการ
บริการ)  ระดับช้ัน ปวช. 2/1 ,2/2, 
2/3, และ 2/4 ทุกคน 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๑๐๕ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
19 ได้รับการแต่งต้ังคณะกรรมการนักเรียน 

นักศึกษา (อวท.) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ  
จ านวน 25 ราย 
1) นางสาวหฤทัย          ปั้นกิจดี 
2) นางสาวสุดารัตน์       บุญจันดา 
3) นายธนดล               กุลเกษ 
4) นางสาวนัชชา           เกตุโพนทอง 
5) นางสาวพรวิพา         อ่อนตา 
6) นางสาวศิริญา           ภิรมชม 
7) นางสาวศิริวรรณ       เปรมชาติ 
8) นางสาววชิรินทรา      ฤทธิ์นอก 
9) นางสาวศิริลักษณ์      ระยาย้อย 
10) นางสาวนิภาพร       เพียอามาตย์ 
11) นางสาวชญาดา       พิมลนอก 
12) นายโชคชัย           หาญท า 
13) นางสาวเพ็ญภัสสร   เฮ้ากอก 
14) นางสาวจุไรรัตน์      ทองแม้น 
15) นายศักดิ์ดา           จุลอักษร 
16) นายวิว                แสนศรี 
17) นางสาสวพัชราภรณ์ ล้ าเลิศ 
18) นางสาววิไลลักษณ์   ฤทธิยา 
19) นางสาวภาพิมล      หาญนอก 
20) นางสาวพิณรยา      เทียกนา 
21) นางสาวศุภลักษณ์    เทศทอง 
22) นางสาววราธิป        กุลเขว้า 
23) นางสาวมณีจันทร์     ภูมิหนองเป็ด 
24) นางสาวจารุทัศน์      รัตนวุฒิ 
25) นายสุริยา               วุฒิชัยภูมิ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

20 ผ่านการอบรมในกิจกรรมบ่มเพาะนัก
ประดิษฐ์สายอาชีวะศึกษา ประจ าปี 
2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ านวน  2  ราย 
1) นายเจษฎา      เจนจิตต์ 
2) นายชานนท์     นาคสีสุข 

รางวัลอื่นๆ  ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

 
 
 



๑๐๖ 

 

ล าดับ ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
21 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ

สาขาการประกอบอาหารนานาชาติ จาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 11 ราย 
1) นางสาวจารุทัศน์   รัตนวุฒิ 
2) นางสาววริศรา      พูนกอก 
3) นางสาววัลลิภา     สิงห์ชู 
4) นายวิฑูรย์           สิทธิโภคสมบูรณ์ 
5) นายสุริยา           วุฒิชัยภูมิ 
6) นายเกียรติศักดิ์     ไชยรส 
7) นางสาวปวีณา      ก้อเมืองน้อย 
8) นางสาวนริศรา     เหล่ือมนอก 
9) นางสาวธัญวรัตน์   กรองทอง 
10) นางสาวดวงมณี  นุติพรรณ 
11) นางสาวชุลิตา    แย้มชัยภูมิ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

21 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบการ์ด
วันแม่ ระดับปวช.เนื่องในการจัดกิจกรรม 
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
-  นางสาวเพ็ญภัสสร  เฮ้ากอก 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

22 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวด
คัดลายมือ ระดับปวช. เนื่องในการจัด
กิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา 
มหาราชินี” ประจ าปีการศึกษา 2560 
-นางสาวสุกานดา      ย่อมฉิมพลี 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

23 ผ่านการอบรมตามโครงการ”ส่งท้ายปีเก่า
วิถีไทย…ต้อนรับปีหม่วิถีพุทธ” ประจ าปี
การศึกษา 2561 กิจกรรมปฏิบัติธรรม
เสริมบารมีท าความดีต้อนรับปีใหม่ รุ่นท่ี 2  
-  นางสาวรพีพร  พงษ์ถาวร 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด
ชัยภูมิ 

24 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ แข่งขบัร้องเพลง
เทิดพระเกียรติพระคุณวันแม่ ระดับ ปวช. 
เนื่องในการจัดกิจกรรม  
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี”
ประจ าปีการศึกษา 2560   
จ านวน  1  ราย 
-  นายศักดิ์ดา   จุลอักษร 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 



๑๐๗ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
26 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ

แข่งขันร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณวัน
แม่ ระดับปวช.เนื่องในการจัดกิจกรรม 
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี”
ประจ าปีการศึกษา 2560  
จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวสุภาพร   ชาติทุ่ง 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

27 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ
แข่งขันร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณวัน
แม่ ระดับปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม 
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวธัญญาเรศ   เพชรจ านงค์ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

28 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลง
เทิดพระเกียรติพระคุณวันแม่ ระดับปวส. 
เนื่องในการจัดกิจกรรม  
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี”
ประจ าปีการศึกษา 2560   
จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวนภัสสร  เกิดผล 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

29 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
แข่งขันร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณวัน
แม่ ระดับปวส. เนื่องในการ 
จัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12  
สิงหา มหาราชินี” ประจ าปีการศึกษา 
2560 จ านวน  1  ราย 
-  นายอัศวชัย  วรรณการ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

30 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ
แข่งขันร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณวัน
แม่ ระดับ ปวส. เนื่องในการจัดกิจกรรม 
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560   
จ านวน  1  ราย 
-  นายสุริยา  วุฒิชัยภูมิ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 
 



๑๐๘ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
31 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าว

สุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ ระดับ ปวส. 
เนื่องในการจัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วัน
แม่ 12 สิงหา มหาราชินี”ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน 1  ราย 
-  นายนันทชัย  ปักเขทะนัง 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

32 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ 
ระดับ ปวส. เนื่องในการจัดกิจกรรม “สาย
สัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560   
จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวภนิดา  ชุมพร 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

33 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ 
ระดับ ปวส. เนื่องในการจัดกิจกรรม “สาย
สัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน  1  
ราย 
-  นายภูมินทร์   เบียดนอก 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

34 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์วันแม่แห่งชาติ ระดับปวส. เนื่องใน
การจัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12 
สิงหา มหาราชินี” ประจ าปีการศึกษา 
2560 จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวจุฑามาศ   โตเอี่ยม 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ ระดับ ปวช. 
เนื่องในการจัดกิจกรรม  
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560   
จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 
 
 
 



๑๐๙ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
36 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ 
ระดับปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม “สาย
สัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560   
จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวพีรวรรณ  ญาติมาก 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

37 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ 
ระดับ ปวช. เนื่องในการจัดกิจกรรม  
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560   
จ านวน  1  ราย 
-  นายวิว   แสนศรี 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

38 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์วันแม่แห่งชาติ ระดับ ปวช. เนื่องใน
การจัดกิจกรรม  
“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” 
ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน  1  
ราย 
-  นางสาวเมย์พิษา   มณีจันทร์ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

39 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์วันแม่แห่งชาติ ระดับ ปวช. เนื่องใน
การจัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12 
สิงหา มหาราชินี” ประจ าปีการศึกษา 
2560   
จ านวน  1  ราย 
-  นางสาวเมย์พิษา   มณีจันทร์ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

40 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
การแข่งขันเรียงความ ระดับปวช. เนื่องใน
การจัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันแม่ 12 
สิงหา มหาราชินี” ประจ าปีการศึกษา 
2560 
-  นางสาวอรรถยา  จุลธีระ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

41 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุน 
ประจ าปี 2560 “อาชีวะฝีมือชน คน
สร้างชาติ”  
-  นางสาวพันพิสา  พันชาลี 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 



๑๑๐ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ

แข่งขันเรียงความระดับปวช. เนื่องในการ
จัดกิจกรรม“สายสัมพันธ์วันแม่ 12 สิงหา 
มหาราชินี”ประจ าปีการศึกษา 2560 
-  นางสาวสุภัตรา  รามศิริ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

43 ได้ร่วมแสดง “ร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค” 
เนื่องในการจัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์วัน
แม่  12 สิงหา มหาราชินี ”  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
-  นางสาวกุสุมา   เงาชัยภูมิ 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

44 ได้รับทุนการศึกษา “ทุนท าดีเพื่อครู” 
ประเภทเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จ านวน 1 ทุน เงินทุน 
1,000 บาท เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2560 
-  นายศราวุธ      พลหินลาด 

รางวัลอื่นๆ  จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดชัยภูมิร่วมกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

45 การแข่งขันทักษะ ตอบปัญหาทางด้าน
บัญช ีระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได้รับ  
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง 
จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวนางสาวปภัคสร   อาจสมดี 
ระหว่างวนัท่ี  8 – 9  กุมภาพันธ์  ๒๕๖1  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาสจังหวัด
สกลนคร 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

46 การแข่งขันทักษะ ตอบปัญหาทางด้าน
บัญช ีระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
เหรียญเงิน จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวกิตติมา     ค าสิงห์นอก   
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 



๑๑๑ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
47 การแข่งขันทักษะ ตอบปัญหาทางด้าน

บัญช ีระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง 
จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวเสาวลักษณ์    เกิดแสวง 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

48 การแข่งขันทักษะ ตอบปัญหาทางด้าน
บัญช ีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ได้รับรางวัล  
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง  
จ านวน  2 ราย 
1)  นางสาวศุภลักษณ์  เทศทอง 
2)  นางสาวเบญจมาศ   กุลจ าเริญ    
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

49 การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันตอบ
ปัญหาภาษาอังกฤษ (English  Quiz)  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ  
เหรียญทองแดง จ านวน  2  ราย 
1)  นางสาวพิณรญา    เทียกนา 
2)  นางสาวพัชราภรณ์    ล้ าเลิศ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

50 การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขัน Speech 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน 
จ านวน  1  ราย 
-  นายภานุพงศ์   ทองดี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
 51 การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขัน Speech 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ได้รับรางวัล  
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญ เหรียญทอง 
จ านวน  1  ราย 
-  นายจตุวัฒน์   วัดจินดาการ  

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

52 
 
 
 

แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English  
Quiz)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล  
เกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง  
จ านวน  2  ราย 
1)  นางสาวเฟื่องฟูา    นิยมบล 
2)  นางสาวจารุทัศน์   รัตนวุฒ ิ

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

53 การแข่งขันทักษะวิชา  Microsoft Office 
Excel  2010 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับ เหรียญทองแดง  จ านวน  1 ราย 
-  นางสาววันวิสา     นามวงศา    

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

54 การแข่งขันทักษะวิชา Microsoft Office 
Excel  2010  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ  
เหรียญทองแดง  จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวธัญชนก   ชูเดช    

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



๑๑๓ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
55 แข่งขันทักษะวิชา การประกอบเครื่องและ

ติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง 
จ านวน ๑ ราย 
-  นายศุภกฤต    อินทร์สงค์ 
 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

56 การแข่งขันทักษะวิชา Microsoft Access 
2010 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง   
จ านวน  1 ราย 
-  นายบุญนิธิ    ศรีด ารงค์    
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

57 การแข่งขันทักษะวิชา Adobe 
Photoshop Cs5 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง   
จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวนันทิวา     คลาดโรค 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

58 การแข่งขันทักษะวิชา Adobe 
Photoshop Cs5 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน  
จ านวน  1 ราย 
-  นางสาวหทัยรัตน์     เกษนอก 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
59 การแข่งขันทักษะวิชาการสร้างเว็บเพจ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ  
เหรียญทองแดง  จ านวน  1 ราย 
-  นายชานนท์    นาคสีสุข 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

60 การแข่งขันทักษะวิชา การสร้างเว็บเพจ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน 
จ านวน 1 ราย 
-  นางสาวสมฤทัย  เลิศประเสริฐ 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

61 การแข่งขันทักษะวิชา โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร  ระดับ เหรียญทองแดง  
จ านวน 1 ราย 
-  นายวรพล  พูนประสิทธิ์ 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

62 การแข่งขันทักษะวิชา โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน   
จ านวน 1 ราย 
-  นายวีระชัย  พิมมะดี 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
63 การแข่งขันทักษะวิชาเทคนิคการน าเสนอ

สินค้า  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับ  
เหรียญทอง  จ านวน  3  ราย 
1)  นางสาวฐณัชชา    พลโฮม 
2)  นางสาวนารีรักษ์    บุญเศษ 
3)  นางสาวนันทิการ    พันธุ์มาลี 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

61 การแข่งขันทักษะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญงิ  
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง 
จ านวน  ๑  ราย   
-  นางสาวอุรัจฉัต    อุตชี 
 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

65 การแข่งขันทักษะวิชาการเขียนแผนธุรกิจ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญ
ทองแดง จ านวน  5  ราย 
1)  นางสาวภณิดา  ชุมพร   
2)  นางสาวนนทิชา หมู่เมือง 
3)  นางสาวบุศรินทร์  ดีชัย 
4)  นางสาวกชกร  กาลเขว้า 
5)  นายภาณุวัฒน์  ชัยสามารถ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

66 การแข่งขันทักษะวิชาการตอบปัญหาธุรกิจ
ท่ัวไป  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน  
จ านวน  2  ราย 
1)  นางสาวรัตนา    จตุระภาค 
2)  นางสาววิยะดา    กุงขุนทด 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
67 การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันการผสม

เครื่องด่ืม (Flair Bartender) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง 
จ านวน 3 ราย 
1)  นางสาวภาพิมล   หาญนอก    
2)  นางสาวธิษณาวดี   ปองประดิษฐ์ 
3)  นางสาวจุฑาทิพย์   การสมพิศ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

68 การแข่งขันทักษะ งานเครื่องยนต์เล็ก  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง 
จ านวน  ๒ ราย 
1)  นายณัฐพงษ์     จ่าทัน 
2)  นายธัญมน     เคืองสาร 
 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

69 การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันการ
แกะสลักผักและผลไม้  ระดัประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับ เหรียญเงิน จ านวน 3 ราย 
1)  นางสาวสินจัย   จันทร์ขาว 
2)  นางสาวรพีพรรณ   ใยอุ่น 
3)  นายพัฒน์พงษ ์   พิเศษชีพ 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

70 การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันงานเขียน
แบบเทคนิค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ 
เหรียญทองแดง จ านวน 1 ราย 
-  นายกิตติพงษ์    แจ้งไพร ี
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



๑๑๗ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
71 การแข่งขันทักษะ การประกวดมารยาท

ไทย  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ 
เหรียญทอง จ านวน  ๕  ราย   
1)  นายสุริยา  วุฒิชัยภูม ิ
2)  นางสาวดวงมณี   นุติพรรณ 
3)  นางสาวชุลิตา    แย้มชัยภูมิ 
4)  นางสาววราธิป    กุลเขว้า 
5)  นายณัฐพงษ์    สีหลอด 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

72 การแข่งขันทักษะวิชาการประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งชาย ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตร ระดับ เหรียญทอง  
จ านวน 1 ราย 
-  นายศักดิ์ดา     จุลอักษร 
 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

73 การแข่งขันทักษะ ร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อม
แดนเซอร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ 
เหรียญทอง จ านวน 9 ราย 
การแข่งขันทักษะวิชาการประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร ์
1)  นางสาวสุภาพร     ชาติทุ่ง 
2)  นางสาวไอลดา    แซ่อึ้ง 
3)  นางสาวปณิตา     เมืองแสน 
4)  นางสาวสุภานันท์     แถมดอน 
5)  นางสาวพันพิสา     พันชาลี 
6)  นางสาววิภาดา     ชมภูวิเศษ 
7)  นางสาวนภาภรณ์     บรรยงค์ 
8)  นางสาวอรพิน     ก้อเมืองน้อย 
9)  นางสาวสุดารัตน์     ทับทม 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



๑๑๘ 

 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
74 การแข่งขันทักษะ เทคนิคการเขียนแบบ

เครื่องกล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับ เหรียญทองแดง จ านวน  ๑ ราย   
-  นายนันทชัย    ปักเขทะนัง 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวการศึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน  ปีการศึกษา  2561 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
1 รางวัลนักเรียนพระราชทาน "ความเป็น

เลิศ ด้านอาชีวศึกษา" ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- นายสุริยา วุฒิชัยภูมิ 

ชนะเลิศ  ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  

2 รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- นางสาวจิราพร  หล่าบุตรศรี 

ชนะเลิศ  ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

3 แข่งขันทักษะวิชาการ  วิชาทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็ก ระดับ ปวช. 
1)  นายศิริชัย นาสุริวงษ์  
2)  นายพัทธดนย์  วันชา 

ชนะเลิศ  ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

4 แข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะวิชาการบัญชี 
ระดับ ปวช. 
- นางสาวณัฐธิยา เสลานอก 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

5 แข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะวิชาการบัญชี 
ระดับ ปวช. 
- นางสาวนันทการ  พันธุ์มาลี 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



๑๒๐ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
6 แข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวส. จบ ปวช. 
- นางสาวศุภลักษณ์  เทศทอง 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

7 แข่งขันทักษะวิชาการ   
ทักษะการประยุกต์ใช้ Microsoft Office 
Excel กับงานบัญชี ระดับ ปวช.  
1) นายธนดล  กุลเกษ  
2) นางสาวศิริญา ภิรมย์ชม 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

8 แข่งขันทักษะวิชาการ   
ทักษะการประยุกต์ใช้ Microsoft Office 
Excel กับงานบัญชี ระดับ  ปวส.  
1) นางสาวกิตติมา  ค าสิงห์นอก  
2) นางสาววิยดา  กุงขุนทด 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

9 แข่งขันทักษะวิชาการ   
Microsoft Office Excel 2016 
ประยุกต์ ระดับ  ปวส. 
- นางสาวธัญชนก  ชูเดช 

ชนะเลิศ  ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
10 แข่งขันทักษะวิชาการ  ทักษะวิชา

Microsoft Office Access 2016  
ระดับปวช. 
- นายบุญนิธิ  ศรีด ารงค์ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

11 แข่งขันทักษะวิชาการ  ทักษะวิชา
Microsoft Adobe Photoshop CS 6 
ระดับ  ปวช.  
- นายองศา  สมพร 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

12 แข่งขันทักษะวิชาการ  ทักษะวิชา
Microsoft Visual Studio 2017   
ระดับ ปวช.  
- นายการุณ  พองชัยภูมิ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

13 แข่งขันทักษะวิชาการ  ทักษะวิชา
Microsoft Adobe Photoshop CS 6 
ระดับ  ปวส. 
- นางสาวนันทิวา  คลาดโรค 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



๑๒๒ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
14 แข่งขันทักษะวิชาการ   

Microsoft Office Word 2016 
ประยุกต ์ระดับ ปวส. 
- นางสาวณัฐนรี  ทวีเขตกรณ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

15 แข่งขันทักษะวิชาการ   
Adobe Premiere Pro cc 2018  
ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- นายปฏิวัติ  พีชัยภูมิ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

16 แข่งขันทักษะวิชาการ   
การประกอบเครื่องและติดต้ังโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- นายสุเมธ  บุญมา 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

17 แข่งขันทักษะวิชาการ   
การสร้างเว็บเพจ Dreamweaver CS 6 
ระดับ ปวช. 
- นายชานนท์  นาคศรีสุข 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



๑๒๓ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
18 แข่งขันทักษะวิชาการ   

Adobe Premiere Pro cc 2018  
ระดับ ปวส.  
- นายวรพล พูนประสิทธิ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

19 แข่งขันทักษะวิชาการ   
ทักษะการแกะสลักผักและผลไม้  
ระดับ ปวช. รางวัลระดับเหรียญทอง 
1) นางสาวรพีพรรณ  ใยอุ่น 
2) นางสาวสิริรัศม์  ผิวผ่อง  
3) นางสาวณัธิดา มาธุระ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

20 แข่งขันทักษะวิชาการ   
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง 
1) นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง  
2) นางสาวนาตยา  แสงรัตน์ 
3) นางสาววาริณี  วุสันเทียะ  
4) นายศตวรรษ  เงินกระโทก  
5) นางสาวณัฎฐณิชา  พรประภา 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

21 แข่งขันทักษะวิชาการ   
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า  
ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
1) นางสาวไอยดา  ไทยนาพา 
2) นางสาวทารา  พานทอง  
3) นางสาวเจนจิรา  ยังส้มปุอย 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



๑๒๔ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
22 ทักษะการจัดขันโตกอาหารเพื่อสุขภาพ 

ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
1) นางสาวธิษฌามดี  ปองประดิษฐ์  
2) นางสาวจุฑาทิพย์  การสมพิศ  
3) นางสาวภาพิมล  หาญนอก 
 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

23 ทักษะการผสมเครื่องด่ืม Mocktail ไม่
แยกระดับ (เด่ียว) ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
1) นางสาวอมรรัตน์  น้อยคล้าย 
2) นายธนกฤต  บ ารุงจิตร์  
3) นายทินกร  พื้นดอนเค็ง 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

24 ทักษะงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมไม่
แยกระดับ (ทีม) ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
1) นายเจษฎา  ฝุายชัยภูมิ  
2) นายสุทธิภัทร  ลาพัน  
3) นางสาวพีรวรรณ  ญาติมาก 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

25 การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น ระดับ ปวช. 
1) นายพฤทธิ  บรรจงปรุ  
2) นางสาวอิษริยา  สายจันทึก 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



๑๒๕ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
26 การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจท่ัวไป   

ระดับ ปวช. 
1) นางสาวปริญญา  นาหมุด  
2)  นายปรวรรตน์  ค านึงสุข 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

27 แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Typing Master  
ระดับ ปวช. 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
- นายเจษฎา  เจนจิตต์ 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

28 ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค ระดับ ปวช. 
- นายธีรภัทร กุสุมภ์ 
 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

29 ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค ระดับ ปวส.  
- นายนันทชัย  ปักเขทะนัง 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



๑๒๖ 

 

 

ล าดับ ชือ่-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
30 การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 

ไม่แยกระดับ รางวัลเหรียญทอง 
1) นายพัชรพงษ์  อาจโยธา  
2) นางสาววริศรา  เหล่ากนทา  
3) นายเผดิมโชค  สีเมืองบุญ  
4) นางสาวกนกวรรณ  แปูนหาญ 
5) นางสาวชลธิชา  ปัททุม 

ชนะเลิศ  ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

31 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง
เด่ียว) ไม่แยกระดับ รางวัลเหรียญ
ทองแดง 
- นางสาวสุภาพร  ชาติทุ่ง 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

32 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปวช.  
รางวัลเหรียญทองแดง 
1) นางสาวพิณรญา  เทียกนา 
2) นางสาวมัชฌิมา  รวมชัยภูมิ 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

33 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปวส.  
รางวัลเหรียญทองแดง 
1) นายจตุวัฒน์  วัดจินดา  
2) นางสาวจารุทัศน์  รัตนวุฒิ 
 
 

รอง
ชนะเลิศ  

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



๑๒๗ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
34 การแข่งขันวอลเลย์บอล (หญิง) ได้รับ

รางวัลเหรียญทอง 
1) นางสาวสิริยากร  ชาวสวน  
2) นางสาวบุญพิทักษ์  สีหะวงษ์  
3) นางสาวสุพรรณษา  เทดี  
4) นางสาววิยดา  กุงขุนทด  
5) นางสาวนุชนภา  ระหาญนอก 6) 
นางสาวอรทัย  ฤาชา  
7) นางสาวนนทิชา  สิทธิกัน 
8) นางสาวจันทิรา   ไหลหล่ัง 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

35 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
ระดับ ปวช. 
- นายภาณุพงศ์  ทองดี 
 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

36 การแข่งขันวอลเลย์บอล (ชาย) 
1) นายศักดิ์ดา  จุลอักษร  
2) นายพัฒน์พงษ์   พิเศษชีพ  
3) นายนฤไกร  ไชยรถ  
4) นายรังสรรค์  ทานอก  
5) นายศักดิ์ชัย  เชียงโชค 
6) นายเจษฎา  ฝุายสัจจา  
7) นายกัมปนาท  โคตะดี  
8) นายจิรวรรธ  ค าแหล่  
9) นายธนภูมิ   เปรื่องนา  
10) นายปฐม  อาวะรุณ 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

37 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1) นายปฏิวัติ  พีชัยภูมิ  
2) นายสุเมธ  บุญมา 

รางวัลอื่นๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
รางวัลอื่น ๆ ระดับ ภาค 
 



๑๒๘ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
38 การแข่งขันฟุตซอล 5 คน (ทีมชาย) 

1) นายณัฐวุฒิ  พีไลกุล 
2) นายณลทวัฒน์ พิไลกุล  
3) นายอภิเชษฐ์  ใยโนนตาล  
4) นายนันทวัฒน์  ทองจ ารูญ  
5) นายนันทชัย  ปักเขทะนัง  
6) นายกรกฎ  จ าบัวขาว  
7) นายกฤษณพงษ์  ปรางค์ชัยภูมิ  
8) นายสหัสวรรษ  สินทองวัฒนา 
9) นายนันทวัฒ  ญาติวังกุม 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

39 การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (ทีมชาย) 
-นายวิษณุพงศ์  ทรายงาม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

40 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง 
การสร้างสรรค์เครื่องด่ืมจากน้ ามะพร้าว 
All coco 
1) นายประวิทย์  ศรีนอก  
2) นายอนุชา  ลีลาเมือง 
3) นายชัยณรงค์  หงส์ชาติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

41 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง 
สต๊ิกเกอร์อัจฉริยะ 
1) นายธนพัฒน์  สุวรรณเวก  
2)  นายสุเทธ  บุญมา  
3)  นางสาวสาวิณี  ศักดิ์สิทธิ์ 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ 

42 การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
1) นายภุชงค์  อินนอก  
2) นายกิตติ  งาคชสาร  
3) นางสาวธัญรัตน์  มีเพชร  
4)  นางสาวพรทิพย์  ช่างเหล็ก 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๑๒๙ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
43 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  

ระดับภาตะวันออกเฉียงเหนือ  
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
(ทีมหญิง) 
1) นางสาวสิริยากร  ชาวสวน  
2) นางสาววิยดา  กุงขุนทด  
3) นางสาวนนทิชา  สิทธิกัน  
4) นางสาวจันจิรา  พุดพันธ์  
5) นางสาวนุชนภา  ระหาญนอก  
6) นางสาวสุชญา  บุญเทียม 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

44 ประชุมปฏิบัติการน าเสนอและคัดเลือก
ศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน 
1) นายพัชรพงษ์  อาจโยธา  
2) นางสาวเสาวลักษณ์  เกิดแสวง  
3) นางสาวนาตยา  แสงรัตน์  
4) นายปฐมพงษ์  อาวะรุณ 

รางวัลอื่นๆ ภาค ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

45 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
1) นางสาววริศรา  ด่านชัยภูมิ  
2) นายพัชรพงษ์  อาจโยธา  
3) นายธนาวุฒิ  ฉิมพาลี  
4) นางสาวไอลดา  ไทยนาพา  
5) นายศิริชัย  อินทรา  
6) นายอชิระ  ยูเกตุ  
7) นายสุทธิภัทร  ลาพัน 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

46 การแข่งขันทักษะผสมเครื่องด่ืมประเภท 
Flair Bartender 
1) นายสุริยา  วุฒิชัยภูมิ  
2) นางสาวภาพิมล  หาญนอก  
3) นายทินกร  พื้นดอนเค็ง 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

47 การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 
1) นางสาวพัชรี  ศรีสังข์  
2) นายเจษฎา  ฝุายสัจจา  
3) นายสุทธิภัทร  ลาพ้น 

รางวัลอื่นๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 



๑๓๐ 

 

ส่วนที่ 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

1.1 ด้านความรู้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัติ 

   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

    สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๔.1  มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
      4.1.1  ผลสัมฤทธิ์ 
                1) ด้านความรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์
ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
        1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                       1.1.1) เชิงปริมาณ:  
                                 (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพในท้ัง 4 สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา จ านวน 50 คน จากจ านวนนักเรียนแรกเข้าใน 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 77 คน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 คือ มีจ านวน 
48 คน จากจ านวนนักเรียนแรกเข้าในปีการศึกษา 2558 จ านวน 73 คน  
                                 (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 81 คน จากนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2561 จ านวน 129 คน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนใน 
ปีการศึกษา 2560 ท่ีมีนักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จ านวน 109 คน จากผู้เรียนแรกเข้าในปีการศึกษา 
2559 จ านวน 125 คน เมื่อรวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. แล้ว จึงมีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 131 คน จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาแรกเข้าโดยรวม จ านวน 206 คน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ัง 2 ระดับ ในปีการศึกษา 2560 ท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษารวมจ านวน 157 คน จากจ านวนนักเรียน 
นักศึกษาแรกเข้า จ านวน 198 คน 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในท้ัง 4 สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา ในอัตราร้อยละ 64.94 ของนักเรียนแรกเข้า เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 ท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษาในอัตราร้อยละ 65.75 ของนักเรียนแรกเข้า ส่วน
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปี 2561 นี้ คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.79 ของผู้เรียนแรกเข้า เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้เรียนในปีการศึกษา 2560 ท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษาในอัตรา ร้อยละ 87.20 ของผู้เรียนแรกเข้า 
เมื่อรวมทั้ง 2 ระดับแล้ว ในปีการศึกษา 2561  มีผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 63.59 ของ
ผู้เรียนแรกเข้า เปรียบเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2560 ท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.29 
ของผู้เรียนแรกเข้า  
            1.1.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ดังต่อไปนี้ คือ โดยท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
ก าหนดให้จัดการศึกษาใน 3 ระบบหลัก คือ ระบบการเรียนรู้ ระบบกิจกรรม และระบบดูแลช่วยเหลือ ผ่าน
แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท าให้วิทยาลัยจัดการศึกษาในภาพรวมได้อย่างครบถ้วน ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา ดูแลช่วยเหลือ ท าให้ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตรส าเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีหลักสูตร
ก าหนด มีสมรรถนะด้านปัญญาหรือความรู้ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะวิชาชีพ จึงเป็นท่ียอมรับของ
บุคคล อาทิ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา สถานีต ารวจภูธรเมืองชัยภูมิ ศาลจังหวัดชัยภูมิ เรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ 
ส านักงานบ้านพักเด็กชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดชัยภูมิ มูลนิธิธรรมดี ได้ดี สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กจังหวัดชัยภูมิ (สรช.) และ
องค์กร หน่วยงานอืน่ๆ ท่ีให้การยกย่องชมเชยวิทยาลัยในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ องค์กรคือคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัย ดังท่ีจังหวัดชัยภูมิได้ติดต่อ มอบหมายให้ผู้เรียนจากวิทยาลัยไปท าหน้าท่ีบริการผู้เข้า
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ประชุมในการประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิอยู่เนืองๆ รวมทั้งการได้รับการยกย่องชมเชยวิทยาลัยและผู้เรียนท่ีไป
ให้บริการด้านวิชาการ วิชาชีพในสถานท่ีและชุมชนต่างๆ การได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะครู/บุคลากร
เข้าแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ จ านวนไม่น้อยกว่า ปีละ 100 แห่ง การแนะแนวการศึกษาในท่ี
ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านในระดับอ าเภอ การประชุมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยรวม จ านวนไม่น้อยกว่า ปีละ 
100 แห่ง เช่นเดียวกัน ท าให้ในปีการศึกษา 2561 นี้  วิทยาลัยได้รับรางวัล โล่รางวัล "สถาบันอาชีวศึกษา
ประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน" ให้ไว้ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย คณะกรรมการโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย ในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ   
โล่ประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ มีผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษาในปีงบประมาณ 2560-2561 ในระดับก้าวหน้าต่อเนื่องและมีการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะ โดย ส านักงานบริหารการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการ  ประกาศเกียรติคุณยกย่องวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ในฐานะ 
ผู้บริจาคเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 
กันยายน 2561 โดย พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม(ศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาวัดไพรีพิสาศแห่งท่ี 8) องค์การยุวธรรมิก
ชนแห่งประเทศไทย (อยธ. ปท.) โดยท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ เป็นประธาน 
ในพิธีประทานรางวัล  เกียรติบัตรร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด และกีฬา นักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งท่ี 33 ระหว่างวันท่ี 1-2 กุมภาพันธ์ 2562  
โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE 
พระราชทานเกียรติบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ  
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดเพลง โดย สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  การอาชีวศึกษา  เกียรติบัตรได้รับ
รางวัล ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี 2561 โดย จังหวัดชัยภูมิร่วม กับ ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูม ิ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้ท าคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและ
เยาวชน ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2561 โดย พุทธอุทยานศรีเจริญ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาวัดไพรีพินาศแห่ง
ท่ี 8) องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย(อยธ. ปท.) โดยท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ ภาณุพันธ์ กรโก
สียกาจ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวลั  เกียรติบัตร ได้รับรางวัล ครูดีเด่น เนื่องในโอกาสงานวันครู 
ประจ าปี 2561 โดย จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  เกียรติบัตร ได้รับการ
ประเมินผลงานในระดับผ่าน การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือการสอนระดับประเทศครั้งท่ี 11 
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เกียรติบัตร ได้รับรางวัลการโหวตจากนักเรียน นักศึกษา ให้เป็น “ครูใน
ดวงใจ เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561” โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  ผู้เรียนได้รับ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน "ความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษา" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   นักนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลเหรียญทอง    เหรียญ เงิน เหรียญ
ทองแดงจากการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ  เป็นต้น  
 
 
  



๑๓๕ 

 

  ๑.๒)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ :   
                                  (1) จ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระในปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงในท้ัง 4 สาขา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ รวมจ านวน 20 
คน  
                                  (2) จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน  20 คน  
  ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
                      วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 และได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิโครงการ
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับภาค ท าให้ได้รับรางวัลในระดับ ดีเด่น  
            1.2.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาในการองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็น ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  จากการประเมินโดย
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการประเมินในระดับภาค  
    ๑.๓)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
            ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
                                 จากการบริหารจัดการด้านวิชาการท่ีเน้นการจัดการเรียนการสอนซึ่งเนน้ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การฝึกอบรม  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในท้ัง 4 สาขา ในปีการศึกษา 2561 
ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการแสดง ประกวดผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดและระดับชาติ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย รวมจ านวน 131 ผลงาน จากรายงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่เป็นแบบการวิจัยด าเนินการ (Action Research) รายกรณีของนักเรียน นักศึกษาอันเป็นผลจากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานของตนเอง  

  1.๓.๒) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในปีการศึกษา 2561 นักเรียน นักศึกษาวิทาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ในปีการศึกษานี้ ไม่พบว่ามีผู้เรียนได้รับรางวัล 
  1.๓.๓) ผลสะท้อน : จากการบริหารจัดการด้านวิชาการท่ีเน้นการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
การฝึกอบรม  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในท้ัง 4 สาขา  
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการแสดง ประกวดผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดและระดับชาติ ส่งผลให้องค์กร 
หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ เผยแพร่ รวมจ านวนไม่ปรากฎ   
 
      



๑๓๖ 

 

    ๑.๔)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
            ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ : จากการบริหารจัดการด้านวิชาการท่ีเน้นการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
การฝึกอบรม ติว  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในท้ัง 4 สาขาวิชา 
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการแสดง ประกวดผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดและระดับชาติ ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน  37  รางวัล  
           ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ :  
          (1) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 20 
รางวัล 
          (2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
จ านวน 8 รางวัล 
                                   (3) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทไม่จ าแนกระดับ จ านวน 9 รางวัล 
              ๑.๔.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าประกวด แข่งขัน
และได้รับรางวัลทุกคน  
 
  ๑.5)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
         ๑.5.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
          (1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ผ่านการประเมินจ านวน 58 คนในจ านวนผู้ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 73 คน 
          (2) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ผ่านการประเมินจ านวน 62 คน ในจ านวนผู้ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 62 คน 
  ๑.5.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
โดยรวม จ านวน 120 คน ในจ านวนผู้ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 135 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88  
ของผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 
  ๑.5.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๑.๖)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
  ๑.๖.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 75 คน จากผู้เข้าสอบ 163 คน 
  ๑.๖.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็นจ านวน 46.01  ของผู้เข้าสอบ  
  ๑.๖.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 
 
 



๑๓๗ 

 

  ๑.๗)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ๑.๗.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามี
งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 45 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 73 คน รวม 118 คน 
จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 131 คน   
  ๑.๗.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
คิดเป็นร้อยละ 90.08 ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ๑.๗.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จากการส ารวจความคิดเห็นของความคิดเห็นและความ 
พึงพอใจของผู้แทนองค์กร หน่วยงานภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง ท่ีปรากฏ พบว่ามีความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยเฉล่ียรวม เป็น 4.58 ตามมาตรวัด 5 ระดับ 
 

2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
      ๒) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
    ๒.๑)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  2.1.1) เชิงปริมาณ:  
                                  (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพในท้ัง 4 สาขา ส าเร็จการศึกษา และมีทักษะและการประยุกต์ใช้ จ านวน 50 คน จากจ านวนนักเรียน
แรกเข้าในปีการศึกษา 2559 จ านวน 77 คน  
                                  (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 81 คน จากนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2560  
จ านวน 129 คน เมื่อรวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. แล้ว จึงมีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ในปีการศกึษา 2561 จ านวน  131  คน จากจ านวนนกัเรียนนักศึกษาแรกเข้าโดยรวม จ านวน  206  คน  
  2.1.2) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในท้ัง 4 สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา ท่ีมีทักษะและการประยุกต์ใช้ ในอัตรา 
ร้อยละ  64.94  ของนักเรียนแรกเข้า ส่วนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ในปี 2561 นี้ คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.79 ของผู้เรียนแรกเข้า รวมท้ัง 2 ระดับ รวมจ าวน  
131 คน หรือร้อยละ 63.59 ของผู้เรียนแรกเข้า  
                      2.1.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ดังต่อไปนี้ คือ โดยท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจก าหนดให้
จัดการศึกษาใน 3 ระบบหลัก คือ ระบบการเรียนรู้ ระบบกิจกรรม และระบบดูแลช่วยเหลือ ผ่านแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท าให้วิทยาลัยจัดการศึกษาในภาพรวมได้อย่างครบถ้วน ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม 
พัฒนา ดูแลช่วยเหลือ ท าให้ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตรส าเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  
มีสมรรถนะด้านปัญญาหรือความรู้ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะวิชาชีพ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ จึง
เป็นท่ียอมรับของบุคคล อาทิ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา สถานีต ารวจภูธรเมืองชัยภูมิ ศาลจังหวัดชัยภูมิ 



๑๓๘ 

 

เรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานบ้านพักเด็กชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มูลนิธิธรรมดี ได้ดี สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก
จังหวัดชัยภูมิ (สรช.) และองค์กร หน่วยงานอื่นๆ ท่ีให้การยกย่องชมเชยวิทยาลัยในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
องค์กรคือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัย ดังท่ีจังหวัดชัยภูมิได้ติดต่อ มอบหมายให้ผู้เรียนจากวิทยาลัย
ไปท าหน้าท่ีบริการผู้เข้าประชุมในการประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิอยู่เนืองๆ รวมทั้งการได้รับการยกย่องชมเชย
วิทยาลัยและผู้เรียนท่ีไปให้บริการด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ในสถานท่ีและชุมชนต่างๆ การได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะครู/บุคลากรเข้าแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ จ านวนไม่น้อยกว่า ปีละ 100 แห่ง การแนะแนวการศึกษาในท่ีประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในระดับอ าเภอ การประชุมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยรวม จ านวนไม่น้อยกว่า ปีละ 100 แห่ง เช่นเดียวกัน  
  2.๒)  ผู้เรียนท่ีมีทักษะและการประยุกต์ใช้ มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 
  2.๒.๑) เชิงปริมาณ :   
                                    (1) จ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการพัฒนามีทักษะและการประยุกต์ใช้  
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระในปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในท้ัง 4 สาขาวิชา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ 
เป็นผู้ประกอบการ รวมจ านวน 20 คน  
                                    (2) จ านวนผู้เรียนมทัีกษะและการประยุกต์ใช้ ประสบความส าเร็จสู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 20 คน  
  2.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 และได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิโครงการ
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับภาค ท าให้ได้รับรางวัลในระดับ ดีเด่น  
            2.2.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา 
ในการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้มีสมรรถนะการเป็น ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ  จากการประเมินโดยคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการประเมิน 
ในระดับภาค  
        
 2.๓)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  2.๓.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย:   
                         จากการบริหารจัดการด้านวิชาการท่ีเน้นการจัดการเรียนการสอนซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การฝึกอบรม  ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในท้ัง 4 สาขาวิชา 
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการแสดง ประกวดผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดและระดับชาติ ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย รวมจ านวน 131 ผลงาน จาก
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นแบบการวิจัยด าเนินการ (Action Research) รายกรณีของนักเรียน 
นักศึกษาอันเป็นผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานของตนเอง  
  2.๓.๒) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
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งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย           ในปีการศึกษา 2561 นักเรียน นักศึกษาวิทาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในปีการศึกษานี้ ไม่พบว่ามีผู้เรียนได้รับรางวัล 
  2.๓.๓) ผลสะท้อน : จากการบริหารจัดการด้านวิชาการท่ีเน้นการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐาน การฝึกอบรม  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในท้ัง 4 สาขา 
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการแสดง ประกวดผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดและระดับชาติ ส่งผลให้องค์กร 
หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาน่าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ เผยแพร่         
  2.๔)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  2.๔.๑) เชิงปริมาณ : จากการบริหารจัดการด้านวิชาการท่ีเน้นการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐาน การฝึกอบรม ติว  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในท้ัง 4 
สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2561 ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการแสดง ประกวดผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดและระดับชาติ ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 93 รางวัล  
  2.๔.๒) เชิงคุณภาพ :  
          (1) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 20 
รางวัล 
                      (2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 8 
รางวัล 
                                  (3) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทไม่จ าแนกระดับ จ านวน 9 รางวัล 
     2.๔.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าประกวด แข่งขัน
และได้รับรางวัลทุกคน  
  2.5)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.5.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีทักษะและการประยุกต์ใช้ ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
          (1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
มีนักเรียนผ่าน จ านวน 58 คน จากผู้เรียนลงทะเบียนครบตามหลักสูตร จ านวน 73 คน 
          (2) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จ านวน 62 คน จากผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตร จ านวน จ านวน 62 คน 
  2.5.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะและการประยุกต์ใช้ ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก โดยรวมคิดเป็นร้อยละ. 88.88 ของผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 
  2.5.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ มีมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ปรากฏ  
  2.๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของผู้เรียนท่ีมีทักษะและ
การประยุกต์ใช้ 77/28  86/47 
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  2.๖.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีทักษะและการประยุกต์ใช้ มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  2.๖.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะและการประยุกต์ใช้ มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  2.๖.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 
  2.๗)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะและการประยุกต์ใช้  
   2.๗.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ี
มีทักษะและการประยุกต์ใช้ มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 45 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 
73 คน  
  2.๗.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.ในปีการศึกษา 
ท่ีผ่านมาท่ีมีทักษะและการประยุกต์ใช้ มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
  2.๗.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีมีทักษะและการประยุกต์ใช้ มีงานท า 
ในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ปรากฏ พบว่ามีความ
คิดเห็นและความพึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยเฉล่ียรวม เป็น 4.58 ตามมาตรวัด 5 ระดับ 

          3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
           3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   ๓.๑)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  3.1.1) เชิงปริมาณ:  
                                  (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในท้ัง 4 สาขา ส าเร็จการศึกษา จ านวน 50 คน จากจ านวนนักเรียนแรกเข้าในปี
การศึกษา 2559 จ านวน.77..คน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 คือ มีจ านวน 
48 คน จากจ านวนนักเรียนแรกเข้าในปีการศึกษา 2558 จ านวน 73 คน  
                                  (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 81 คน จากนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2561 จ านวน 129 คน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนในปี
การศึกษา 2560 ท่ีมีนักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส จ านวน 109 คน จากผู้เรียนแรกเข้าในปีการศึกษา 
2559 จ านวน  125 คน  เมื่อรวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. แล้ว จึงมีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในปีการศึกษา 
2561 จ านวน 131 คน จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาแรกเข้าโดยรวม จ านวน 206 คน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง 2 ระดับ ในปีการศึกษา 2560 ท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษารวมจ านวน 157 คน จากจ านวน
นักเรียน นักศึกษาแรกเข้า จ านวน 198 คน 
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  3.1.2) เชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีมีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในปีการศึกษา 2561 มีผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในท้ัง 4 สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา ในอัตราร้อยละ 64.94ของนักเรียนแรกเข้า 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 ท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษาในอัตราร้อยละ 65.75 ของนักเรียนแรกเข้า ส่วน
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปี 2561 นี้ คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.79 ของผู้เรียนแรกเข้า เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้เรียนในปีการศึกษา 2560 ท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษาในอัตรา   ร้อยละ 87.20 ของผู้เรียนแรกเข้า 
เมื่อรวมทั้ง 2 ระดับแล้ว ในปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 63.59 ของผู้เรียน
แรกเข้า เปรียบเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2560 ท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.23 ของ
ผู้เรียนแรกเข้า  
            3.1.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ คือ โดยท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจก าหนดให้จัดการศึกษาใน 3 ระบบหลัก คือ ระบบการเรียนรู้ ระบบกิจกรรม และระบบดูแล
ช่วยเหลือ ผ่านแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท าให้วิทยาลัยจัดการศึกษาในภาพรวมได้อย่างครบถ้วน 
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ดูแลช่วยเหลือ ท าให้ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตรส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาท่ีหลักสูตรก าหนด มีสมรรถนะด้านปัญญาหรือความรู้ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะวิชาชีพ จึงเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคล อาทิ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา สถานีต ารวจภูธรเมืองชัยภูมิ ศาลจังหวัดชัยภูมิ เรือนจ า
จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานบ้านพักเด็กชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และองค์กร หน่วยงานอื่นๆ ท่ีให้การยกย่องชมเชยวิทยาลัยในการติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือ องค์กรคือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัย ดังท่ีจังหวัดชัยภูมิได้ติดต่อ มอบหมายให้ผู้เรียน
จากวิทยาลัยไปท าหน้าท่ีบริการผู้เข้าประชุมในการประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิอยู่เนืองๆ รวมทั้งการได้รับการ
ยกย่องชมเชยวิทยาลัยและผู้เรียนท่ีไปให้บริการด้านวิชาการ วิชาชีพในสถานท่ีและชุมชนต่างๆ การได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะครู/บุคลากรเข้าแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ จ านวนไม่น้อยกวา่ ปีละ 100 
แห่ง การแนะแนวการศึกษาในท่ีประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านในระดับอ าเภอ การประชุมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
โดยรวม จ านวนไม่น้อยกว่า ปีละ 100 แห่ง เช่นเดียวกัน ท าให้ในปีการศึกษา 2561 นี้ วิทยาลัยได้รับรางวัล 
โล่รางวัล "สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน" ให้ไว้ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย 
คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย ในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ   โล่ประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ มีผลการด าเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในปีงบประมาณ 2560 - 2561 ในระดับก้าวหน้าต่อเนื่องและมีการ
ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ โดย ส านักงานบริหารการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการ  
ประกาศเกียรติคุณยกย่องวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ในฐานะผู้บริจาคเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท
ถ้วน) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2561 โดย พุทธอุทยานศรี
เจริญธรรม(ศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาวัดไพรีพิสาศแห่งท่ี 8) องค์การยุวธรรมกิชนแห่งประเทศไทย (อยธ. ปท.) โดย
ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ เป็นประธานในพิธีประทานรางวัล  เกียรติบัตรร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด และกีฬา นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภท
อาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งท่ี 33 ระหว่างวนัท่ี 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตัน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานเกียรติบัตร วิทยาลัย



๑๔๒ 

 

เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดเพลง โดย สาธารณสุขจังหวัด
ชัยภูม ิ การอาชีวศึกษา  เกียรติบัตรได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี 2561 โดย จังหวัด
ชัยภูมิร่วม กับ ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้ท าคุณประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนาและสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2561 โดย พุทธ
อุทยานศรีเจริญ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาวัดไพรีพินาศแห่งท่ี 8) องค์การยุวธรรมกิชนแห่งประเทศไทย(อยธ.ปท.) 
โดยท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัล  
เกียรติบัตร ได้รับรางวัล ครูดีเด่น เนื่องในโอกาสงานวันครู ประจ าปี 2561 โดย จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  เกียรติบัตร ได้รับการประเมินผลงานในระดับผ่าน การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือการสอนระดับประเทศครั้งท่ี 11 โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เกียรติบัตร ได้รับ
รางวัลการโหวตจากนักเรียน นักศึกษา ให้เป็น “ครูในดวงใจ เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561” 
 โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  ผู้เรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน "ความเป็นเลิศ ด้าน
อาชีวศึกษา" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  นักนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทานประจ าปีการศึกษา 2561 โดยหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลเหรียญทอง    เหรียญ เงิน เหรียญทองแดงจากการแข่งขันทักษะวชิาการต่างๆ  
เป็นต้น  
  
  3.๒)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  3.๒.๑) เชิงปริมาณ :   
                                   (1) จ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระในปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงในท้ัง 4 สาขา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการรวมจ านวน  20 
คน  
                                   (2) จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 20 คน  
  3.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 และได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิโครงการ
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับภาค ท าให้ได้รับรางวัลในระดับ ดีเด่น  
            3.2.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาในการองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็น ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  จากการประเมินโดย
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการประเมินในระดับภาค   
  3.๓)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  3.๓.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
งานวิจัย:  ….                   
                      จากการบริหารจัดการด้านวิชาการที่เน้นการจัดการเรียนการสอนซึ่งเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  



๑๔๓ 

 

การฝึกอบรม  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในท้ัง 4 สาขา  
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการแสดง ประกวดผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดและระดับชาติ ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย รวมจ านวน 131 ผลงาน จาก
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นแบบการวิจัยด าเนินการ (Action Research) รายกรณีของนักเรียน 
นักศึกษาอันเป็นผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานของตนเอง  
  3.๓.๒) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ในปีการศึกษา 2561 นักเรียน นักศึกษาวิทาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลท่ีได้รับ
จากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในปีการศึกษานี้   ไม่พบว่ามีผู้เรียนได้รับ
รางวัล 
  3.๓.๓) ผลสะท้อน : จากการบริหารจัดการด้านวิชาการท่ีเน้นการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
การฝึกอบรม  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในท้ัง 4 สาขา ในปี
การศึกษา 2561 ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการแสดง ประกวดผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดและระดับชาติ ส่งผลให้องค์กร หน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาน่าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ เผยแพร่          
 3.๔)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  3.๔.๑) เชิงปริมาณ : จากการบริหารจัดการด้านวิชาการท่ีเน้นการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
การฝึกอบรม ติว  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในท้ัง 4 สาขา ในปี
การศึกษา 2561 ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการแสดง ประกวดผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดและระดับชาติ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 93 รางวัล  
  3.๔.๒) เชิงคุณภาพ :  
          (1) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
จ านวน 20 รางวัล 
   (2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
จ านวน  8 รางวัล 
   (3) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทไม่จ าแนกระดับ จ านวน 9 รางวัล 
     3.๔.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าประกวด แข่งขัน
และได้รับรางวัลทุกคน  
  3.5)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  3.5.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
   (1) ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จ านวน 73/58 คน 
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   (2) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง จ านวน62/62คน 
  3.5.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 79.46 ของผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 
   (1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน ร้อยละ 79.45 
   (2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวนร้อยละ 100 
  3.5.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.๖)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 77/28  86/47 
  3.๖.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
  3.๖.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
  3.๖.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  3.๗)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 45+73 
  3.๗.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามี
งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 45 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 73 คน  
  3.๗.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
  3.๗.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 ๓.๘)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
         ๓.๘.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามี
งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
  ๓.๘.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
  ๓.๘.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยว'ข้อง'ให้การยอมรับ  
ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
 ๓.๙)  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ๓.๙.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  30  กิจกรรม  
 ๓.๙.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
 ๓.๙.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวช้องให้การยอมรับ  
ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
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      4.1.2 จุดเด่น PDCA 

   จุดเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามบริบทของสถานศึกษาได้แก่ระบบการเรียนรู้ที่ก าหนดและใช้หลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท่ีส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาในตัวผู้เรียน ในขณะท่ีมีระบบกิจกรรมท่ีเข้มแข็งในการสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่
ผู้เรียน โดยมีโครงการและชม To Be Number One เป็นโครงการท่ีมีผลงานเป็นเลิศ (Best Practice) ของ
วิทยาลัย 
 
 4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

               สถานศึกษามีผู้บริหาร ครูและบุคลากรเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียน นักศึกษาแล้ว อยู่ในอัตราท่ี
เหมาะสม ผู้บริหารและครู รวมท้ังบุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสร้างระบบการเรียนรู้ ระบบ
กิจกรรม และระบบดูแลช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพัฒนาอัตราการส าเร็จการศึกษาให้สูงขึ้น 
และความส าเร็จในการประกวดการแข่งขัน แลโดยท่ีวิทยาลัยมีระบบกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ควรเช่ือมโยง
ระบบการเรียนรู้และระบบกิจกรรมให้ผู้เรียนน าผลงานจากการท ากิจกรรมมาใช้ประเมินผล การเรียนรู้ใน
รายวิชาท่ีเหมาะสม 
 

41.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

                   สถานศึกษาควรก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยครู ให้มีการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ PjBl (Project-based Learning) ให้ผู้เรียน
ได้สร้างผลงาน มีความส าเร็จในผลงาน ภาคภูมิใจในผลงานและตนเอง/กลุ่ม การประกวด-แข่งขันผลงานใน
ระดับต่างๆ จะท าให้ลดอัตราการออกกลางคันได้ นอกจากนี้ วิทยาลัยควรก าหนดให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตร
ทวิภาคี ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ี
พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ รวมถึงในด้านคุณธรรม จริยธรรมในด้านระเบียบวินัยใน
ตนเอง วินัยองค์กรและวนิัยอุตสาหกรรม 
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4.2  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

       4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
               1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
        ๑.๑)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา 
ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
  ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง 
เป็นระบบ  
  ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
  ๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม     ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
  1.3) วิทยาลัยจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด รายวิชาเพิ่มเติม ๑.๓) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
สู่การปฏิบัติ 
   ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 
  ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้    ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
  ๑.๔) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน่าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๑.๔.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียน
การสอน 
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 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                 ๒) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
          ๒.๑)  การจัดการเรียนการสอน 
      ๒.๑.๑)  เชิงปริมาณ : 
    (๑) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  
    (๒) จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน  
    (๓) จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  
     (๔) จ านวนครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
          (๕) จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้   
   ๒.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  
  ๒.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง'ให้การยอมรับ 
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
  ๒.๒)  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
      ๒.๒.๑) เชิงปริมาณ :  
            (๑) จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
            (๒) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน  
              (๓) จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้  
            (๔) จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจ ในการ
เรียน 
            (5) จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้าน
อื่น ๆ  
   ๒.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ัน
เรียน  
  ๒.๒.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยว,ข้อง'ให้การยอมรับ 
ต่อคุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน  
  ๒.๓)  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
             ๒.๓.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน  
             ๒.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
             ๒.๓.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 



๑๔๘ 

 

 
 3) ด้านการบริหารจัดการ 

๓) ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหาร
จัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
      ๓.๑) การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
                 ๓.๑.๑) เชิงปริมาณ :  
                                   (๑) จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
                                   (๒) จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ช่ัวโมงต่อป ี
                                   (๓) จ านวนครูผู้สอนท่ีน่าผลจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
                                   (๔) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
                                   (๕) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ
ท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
               ๓.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพฒันา
วิชาชีพ 
              ๓.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 
         ๓.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
              ๓.๒.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  
               ๓.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
วิทยาลัยจัดให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะท่ีจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียน นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการภาคี ๔ ฝุาย และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย               
      ๓.๒.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในการบริหารสถานศึกษา 
       ๓.๓) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                ๓.๓.๑) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝุายท่ีมีประสิทธิภาพ  
                ๓.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
         ๓.๓.๓) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
       ๓.๔) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               ๓.๔.๑) เชิงปริมาณ :  
                       (๑) ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
                        (๒) ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 
               ๓.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมลการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี  



๑๔๙ 

 

               ๓.๔.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
     ๓.๕) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
              ๓.๕.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน  
             ๓.๕.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 
              ๓.๕.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
      ๓.๖) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
            ๓.๖.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรง'ฝึกงานท่ีได้รับการ
พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
            ๓.๖.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
             ๓.๖.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
      ๓.๗) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
             ๓.๗.๑) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟูา ระบบประปา 
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
               ๓.๗.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
                   ๓.๗.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  ๓.๘) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
   ๓.๘.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
   ๓.๘.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
   ๓.๘.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการ 
  ๓.๙) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   ๓.๙.๑) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ี 
ใช้งาน และสถานศึกษา 
   ๓.๙.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   ๓.๙.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
   ๓.๑๐) การเช้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ในช้ันเรียน           
   ๓.๑๐.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  



๑๕๐ 

 

        ๓.๑๐.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
                ๓.๑๐.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 
 4)  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  ๔)  ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน่านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี ้
  ๔.๑) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
   ๔.๑.๑) เชิงปริมาณ :  
           (๑) จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
          (๒) จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ช่ัวโมง ต่อป ี
           (๓) จ านวนครูผู้สอนท่ีน่าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ๔. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
         (๔) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
   ๔.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพฒันา
วิชาชีพ  
   ๔.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  
  ๔.๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
         ๔.๒.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การ จัดการเรียนการสอน 
        ๔.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียน การสอน 
         ๔.๒.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การ ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
  ๔.๓) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
         ๔.๓.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  
         ๔.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
         ๔.๓.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา  
  ๔.๔) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
        ๔.๔.๑) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน 
และสถานศึกษา 
        ๔.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
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       ๔.๔.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง'เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
          ๔.5) การเช้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
       ๔.๔.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน  
      ๔.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
       ๔.๔.๓) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 
4.2.2 จุดเด่น 
          จุดเด่นของวิทยาลัยในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 
วิทยาลัยจัดการอาชีวศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับปรุงพฒันาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในทุกปลายปีการศึกษา ท้ังในระดับ
สถานศึกษาและระดับรายวิชา 
 
 
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา 
         วิทยาลัยควรสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาอันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี หรือภาษาญี่ปุุนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าหรับการ
ส่ือสารในโลกอาชีพปัจจุบัน 
 
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
         วิทยาลัยควรก ากับติดตามให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้เต็มหลักสูตร เต็มเวลา และช่วยเหลือ สอนแนะผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์ช้ินงานท่ี
เป็นงานประดิษฐ์ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ ขณะท่ีครูผู้สอนควรสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหาร
จัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของวิทยาลัย 
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4.3  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ 
            1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                ๑) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ 
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมีอในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการ
ประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
      ๑.๑)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
               ๑.๑.๑) เชิงปริมาณ :  
                      (๑) จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  
                      (๒) จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒ ช่ัวโมงต่อปี 
                      (๓) จ านวนครูผู้สอนท่ีน่าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน  
                      (๔) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ 
                      (5) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
              ๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพฒันา
วิชาชีพ   
  ๑.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอน  
      ๑.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
             ๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
   ๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมลการบริหารสถานศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม  
   ๑.๒.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในการบริหารสถานศึกษา  
      ๑.๓) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
            ๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ
สถานศึกษาครบทุกฝุายท่ีมีประสิทธิภาพ  
  ๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
             ๑.๓.๓) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน  
       ๑.๔) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
              ๑.๔.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร 
เพื่อการ จัดการเรียนการสอน 
   ๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด 
การเรียน การสอน 
   ๑.๔.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในการ ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
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       ๑.๕) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
             ๑.๕.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  
              ๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
              ๑.๕.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
 
 2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ๒) ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์      
ใน การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
      ๒.๑)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
            ๒.๑.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย จ านวน 131 รายงานวิจัยปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
             ๒.๑.๒) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย-ไม่ปรากฏ 
  ๒.๑.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาน่าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ 
เผยแพร่-ไม่ปรากฏ  
     ๒.๒) การจัดการเรียนการสอน 
           ๒.๒.๑) เชิงปริมาณ :  
                   (๑) จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  
จ านวน  28  คน 
                   (๒) จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน          
จ านวน  28  คน  
                   (๓) จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย จ านวน 28 คน 
                   (๔) จ านวนครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง 
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน  28 คน  
                   (๕) จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ จ านวน 26 คน 
           ๒.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  
ร้อยละ 100 
  ๒.๒.๓) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวช้อง'ให้การยอมรับ  
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา-ไม่ปรากฏ 
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 4.3.2 จุดเด่น PDCA 

          วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจมีจุดเด่นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือ
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ศูนย์ประสานงานชุมชน ชมรม
ผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน มูลนิธิธรรมดี ได้ดี สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ จากบุคคลภายนอก องค์กร 
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
 4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา 

                  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจจุดควรพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความ
ร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการรว่มมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างสรรค์ ใช้และเผยแพร่
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม การวิจัย และงานสร้างสรรค์อื่นๆ ท้ังของครูผู้สอนและผู้เรียน 
 
 4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

                 วิทยาลัยควรก ากับ ติดตามให้มีแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีผลงาน
สร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย รวมท้ังงานสร้างสรรค์อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 89.04 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 88.75 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 88.75 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่่ีพึงประสงค์ 89.62 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 84.29 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 80.00 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 57.14 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 85.00 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 70.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 86.11 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
  ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   
 ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

ส่วนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
5.1  ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 
       สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 
5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี ้
       5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
                 การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 5.1 
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 3 ดี 2 6 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ยอดเย่ียม 2 10 

3 
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

5 ยอดเย่ียม 3 15 

4 
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1 
ก าลัง
พัฒนา 

3 3 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเย่ียม 20 100 

7 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

2 ปานกลาง 3 6 

8 
การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเย่ียม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 223 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100)/250 89.2 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 9.99)     ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   
 ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 



๑๕๗ 

 

5.1.2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

          สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม และ
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.2 

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

1.1 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

1.2 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

5 ยอดเย่ียม 3 15 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

    

2.1 
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

2.2 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและ
น าไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเย่ียม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100)/50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
 ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 



๑๕๘ 

 

5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร  
จัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.3 

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอน   10  
1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเย่ียม 5 25 
1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 5 ยอดเย่ียม 3 15 
1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 5 ยอดเย่ียม 2 10 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเย่ียม 5 25 

2.2 
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 ยอดเย่ียม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 100 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100)/100 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
 ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 

 

5.1.4  ด้านการมีส่วนร่วม 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม 

ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.4 

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 0  6 0 

2 
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเย่ียม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 20 

ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100)/50 40 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
 ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 

 

5.1.5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 5.5 

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเย่ียม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเย่ียม 2 10 

4 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

5 
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  5 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100)/50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 

 

5.1.6  ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.6 

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 

ท่ี ด้านการประเมิน 
ค่า 

น้ าหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได้ 
จากการ
ประเมิน 

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินของด้าน X น้ าหนัก
คะแนนของด้าน) / คะแนน

รวมของด้าน 
1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 223 (223 x 50) / 250 = 44.60 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 50 (50 x 10) / 50     = 10.00 
3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
4 การมีส่วนร่วม 10 20 (20 x 10) / 50     = 4.00 
5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 50 (50 x 10) / 50     = 10.00 

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 443 88.60 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา  
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 

 
ส่วนที่ 6  

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ประเด็นการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี 
การสนองนโยบายหน่วยเหนือ/ต้นสังกัด โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมตามแผนทวิศึกษาฯ 

โครงการวิจัยผลการด าเนินงานโครงการทวิศึกษา 
การทดสอบ V-NET และการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อการทดสอบ  
V-Net การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการ
ประเมินอื่นๆ  

การรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ PDCA โครงการประชุมอบรมการติดตามและจัดท าสรุป
รายงานผลการด าเนินการ 

การแนะแนว ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โครงการแนะแนวผู้เรียนในสถานศึกษา และ 
สถานประกอบการ 
โครงการปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
โครงการจัดหารายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียน 

ผลงาน การวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และการ
เผยแพร่ของผู้เรียน 

โครงการส่งเสริมการสร้างผลงาน การวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และการเผยแพร่ของผู้เรียน 

ผลงาน การวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และการ
เผยแพร่ของครู/บุคลากร 

โครงการส่งเสริมการสร้างผลงาน การวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และการเผยแพร่ของครู/บุคลากร 
โครงการประกวดส่ือ ผลงาน การวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และการเผยแพร่ของครู/บุคลากร 

การพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมสมรรถนะและ
คุณลักษณะพึงประสงค์ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อประเมินให้รับรางวัล
พระราชทาน 

การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม มั่นคง ปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

โครงการพัฒนาปรับปรุงบริเวณ อาคาร  
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู ้

การปรับปรุงพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ภายนอกสถานศึกษา 

โครงการปรับปรุงพัฒนาความร่วมมือกับศูนย์
ประสานงาน เครือข่ายชมรมผู้ประกอบการ 
รถตู้รับส่งนักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่ายอื่นๆ  
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ภาคผนวก 
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติท่ีให้ความเห็นชอบ หรือ ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา เมื่อวันท่ี  12  พฤษภาคม  ๒๕๖1  
  
 
 

ส าเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖1 
วันท่ี  12  พฤษภาคม  ๒๕๖1 

ณ ห้องประชุมเพชรประกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
 

ฯลฯ 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๔.๔  ด้วยวิทยาลัย ผ่านส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอน าเสนอรายงาน 
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

   มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบในรายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2561    ดังกล่าว และขอให้วิทยาลัยน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป 
 

ฯลฯ 
 

 
         
       

     (นางวลัยพันธ์  กองจันทร์) 
                                                         ผู้รับรองรายงาน 
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คณะผู้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
คณะท างาน 
 
  ๑.  ดร. อรอุมา ไชยเศรษฐ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
  ๒.   นางภารวี ผิวอ่อน   คณะท างาน   
  ๓.  นางนิรมล ค่ายสงคราม  คณะท างาน 
  ๔.  นางสาวอารีรัตน์ ลมสูงเนิน  คณะท างาน 
  ๕. นางสาวนิตยา มณฑาทิพย์  คณะท างาน  
  ๖.  นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์  คณะท างาน 
  ๗.  นางสาวลภัสรดา ตันมณี   คณะท างาน 
  ๘.  นางสาวรสลิน     จันทรา   คณะท างาน 
  ๙.  นายศุภวิชญ์ สังสุทธิพงศ์  คณะท างานและเลขานุการ 
  ๑๐. นางพินกรณ์ ไชยสิทธิ์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 

 

 


